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 اإلىػػػػػداء
 إذل كل من لو حق علي

 والػدّي وأسػػػػػػاتػػػػذتػػػػي وشػػػػػػيػػػػػػوخػػػػي
 رآفػػػقػػػن الػػػػػاً مػػػػػػرفػػػػػػي حػػػنػػمػػػلػػػن عػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػوك

 إذل أىل القرآف الذين تبوءوا احملل األعلى، وا١تنزؿ األٝتى
 حاجرىمػػة ُب مػػمػػزاحػػتػػم مػػهػػوعػػهم دمػػدرتػتػػرآف فابػػقػػال الو ػػػن تػػػإذل م

 أحمد                                                                         
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 تقديـ الدكتور: عبد الرحمف الجمؿ

أنعـ عمينا بنعمة اإليماف، وخصنا الحمد  رب العالميف، الذي ىدانا لإلسالـ، و 
بالقرآف، أحسف الحديث كتابًا متشابيًا مثاني، تبيانًا لكؿ شيء وىدى ورحمة وبشرى 
، والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف سيدنا  لممسمميف، ييدي لمتي ىي أقـو

 أما بعد. وحبيبنا محمد وعمى آلو وأصحابو والتابعيف ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف
فقد أمر ا جؿ وعال باإلقباؿ عمى القرآف العظيـ تالوة وحفظًا وفيمًا وتدبرًا 

      چ وعماًل في آيات كثيرة، مف ذلؾ قوؿ ا عز وجؿ: 

             

         چ  

: "خيركـ مف تعمـ  إلى تعمـ وتعميـ الكتاب العزيز، فقاؿ وأرشد النبي الكريـ 
 القرآف وعممو".

وفقيػـ لخدمػة القػرآف الكػريـت ليتحقػؽ وعػد ا  تعالى في كؿ عصر أناسًا، اىيأ  وقد
خروا حيػػػػػاتيـ سػػػػػ، ف چ      چ تعػػػػػالى بحفػػػػػظ كتابػػػػػو 
سػمموف المه ، وعممػوه لمػف بعػدىـ، فقػرأفتمقوه كما أنزؿ عمى النبي ، لخدمة القرآف الكريـ

بالسػػند أو خطػػأ، لحػػف  ووصػػؿ إلينػػا سػػالمًا مػػف أي ،غضػػًا طريػػًا كمػػا نػػزؿفػػي كػػؿ عصػػر 
 .المتصؿ إلى النبي 

وقػػد شػػيدت بالدنػػا فمسػػطيف عامػػة، وغػػزة العػػزة خاصػػة اىتمامػػًا كبيػػرًا بػػالقرآف الكػػريـ، 
فتخػػرج فييػػا آلؼ الحفظػػة والحافظػػات وعشػػرات ارلؼ مػػف القػػراء والقار ػػات، فالحمػػد  

لذي بنعمتو تتـ الصالحات، والحمد  عمى فضمو ورحمتو، فيو خير مما يجمعػوف، وقػد ا
تسػػابؽ النػػاس فػػي خدمػػة القػػرآف الكػػريـ، طمبػػًا لكجػػر والثػػواب، وكػػاف مػػنيـ ا خ الحبيػػب 
الدكتور أحمػد ضػيؼ ا أبػو سػميدانة، فقػد عكػؼ عمػى إعػداد سمسػمة كتػب فػي القػراءات 

الب عمػػػـ القػػػراءات القرآنيػػػة، سػػػماىا )الػػػدرر الحسػػػاف فػػػي القرآنيػػػة، ليضػػػعيا بػػػيف يػػػدي طػػػ
 - مػ  كػؿ الميتمػيف والمشػت ميف بػالقرآف الكػريـ -سيـ  القراءات العشر لمقرآف(، ليكوف لو
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ىػذا الجيػد الكبيػر الػذي قػاـ ، فاطمعػت عمػى في تيسير تعمـ قراءات القرآف الكريـ وتعميميا
قػػػراءات القرآنيػػػة العشػػػر بأسػػػموب سػػػيؿ ميسػػػر جمػػػ  فيػػػو ال ،مباركػػػاً طيبػػػًا جيػػػدًا  بػػػو فألفيتػػػو

تقاف، ابتدأه بذكر أصوؿ قػراءة القػارئ المػراد بيػاف قراءتػو، ثػـ ثنػى بػذكر  لمدارسيف، بدقة وا 
ما خالؼ فيو القارئ حفصًا أصوًل وفرشًا، حرفًا حرفًا وكممة كممة، ثـ ثمث بػذكر الكممػات 

شػػاماًل مسػػتوعبًا خالفػػات القػػارئ، الفرشػػية التػػي خػػالؼ فييػػا القػػارئ حفصػػًا، فجػػاء الكتػػاب 
 يجد المتعمـ ضالتو، ويست ني بو.

، وأف يجػػزي النػػاس عامػػة وأىػػؿ القػػرآف خاصػػةوأسػػأؿ ا تعػػالى أف ينفػػ  بيػػذا العمػػؿ 
ينتفػ  عمػـ لصػدقة جاريػة  لعمػؿ خيػر الجػزاء وأف يكػوف ذلػؾ لػوبيػذا ا ا خ أحمػد الػذي قػاـ

فػي عمػـو قػوؿ   تعالى ونشػر عمومػو ليػدخؿاب اقوة ونشاطًا في خدمة كت بو، وأف يزيده
 "خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو". :النبي 

ربنا تقبؿ منا إنؾ أنت السمي  العميـ، وتب عمينا إنؾ أنت التواب الرحيـ، واجعمنا مػف 
أىػػػؿ القػػػرآف أىمػػػؾ وخاصػػػتؾ، وارزقنػػػا اإلخػػػالص فػػػي القػػػوؿ والعمػػػؿ، وحسػػػف الختػػػاـ عنػػػد 

 انتياء ا جؿ.
 محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعيف. وحبيبنا نبينا سمـ وبارؾ عمى سيدناوصمى ا و 

 
 

 خادـ القرآف                                 
 1عبد الرحمف بف يوسؼ الجمؿ                
 شيخ المقارئ الفمسطينية             

 فمسطيف –غزة                  
 

                                                 
مف سكاِف النصيرات وسط  "،ـ1961" واليدم الفمسطينية، المقارئ شيخ عبد الرحمف يوسؼ أحمد الجمؿ، :الدكتور 1

 ب زة، اإلسالمية بالجامعة الديف أصوؿ كمية في القرآنية والقراءات القرآف وعمـو التفسير في مشارؾ ، أستاذقطاع غزة
 في والسنة الكريـ القرآف دار ر يس حالياً  يش ؿ الديف، أصوؿ لكمية عميداً  ثـ الديف، أصوؿ بكمية مساعداً  أستاذاً  عمؿ
 -بعد ا  -بؽ والفضؿ لفضيمة الدكتور عبد الرحمف الجمؿ الس ، كاففييا والسند القراءات دا رة ور يس غزة قطاع

في نشر عمـو القرآف والتجويد في قطاع غزة، لو عدة كتب منشورة في القراءات، وقد ُأسِند وُأجيز فضيمتو مف عدة 
 .مشايخ، منيا إجازتو سندًا بالقراءات العشر الكبرى مف فضيمة الشيخ الدكتور: حممي عبد الرؤوؼ محمد عبد القوي
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 سعيد زعيمةتقديـ الشيخ: 

الحمد  رب العالميف، والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف      
ماـ المتقيف، الذي أنزؿ عميو كتاب ل يأتيو الباطؿ مف بيف يديو ول  وا 

 مف خمفو.
فقد اطمعت عمى ىذه السمسة المباركة الموسومة بػ "الدرر الحساف      

ا أبو سميدانة،  في القراءات العشر لمقرآف" لمدكتور أحمد ضيؼ
 فوجدتيا مستوفية لمعموماتيا، دقيقة في محتوياتيا.

ني لسا ؿٌ        ا عز وجؿ أف ينف  اإلسالـ والمسمميف بما ُدوَّف وما وا 
 .ُألِّؼ في ىذه السمسمة المباركة

 والحمد  رب العالميف
 

 :كتبو الشيخ                                                     
 1سعيد صالح زعيمة

                                                 
 جراح طبيب باإلسكندرية، القراءات عمماء مف متقف محقؽ عالـ ىو زعيمة مصطفى حصال سعيد طبيب:الالشيخ  1

 القرآف عمـو كميةحاصؿ عمى عالية القراءات مف و  سموحة، قراءات معيد مف تخرج ـت1957 مواليد أزىري، مف
 ولو والكبرى ص رىال العشر بالقراءات مجاز بمصر، الكريـ القرآف قراء نقابة وعضو ا زىر، بجامعة بطنطا الكريـ
يضاحات شروح  العشر بالقراءات كامالً  الكريـ القرآف وقرأ والجمزوري، الجزري وابف كالشاطبي وعمماء شيوخ لمتوف وا 

 العشر في العالـ في إسناد أعمى صاحب خميؿ ا عبد الحميد عبد محمد الشيخ مةالعاّل  عمى والكبرى الص رى
 المثاؿ سبيؿ عمى منيـ وأجازوه، وشيخة شيخاً  أربعيف حوالي أنيـ ذكر كثيريف مشايخ عمى سعيد: الشيخ وقرأ الكبرى،
وشيختي  السعد، أـ والشيخة رحاؿ، عمي والشيخ النحاس، عمي والشيخ السمنودي، والشيخ مدكور، الفتاح عبد الشيخ

 كبيرة جيود ولو وغيرىا، القراءات عمـ في جداً  كثيرة كتب لو النجوليت تناظر التي أجازتني بالعشر الص رى الشيخة
 .الشريعة وعمـو والتفسير والصرؼ النحو في عممو سعة م  القراءات عمـ نشر في جداً 
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 تقديـ الشيخ: جماؿ القرش

 أما بعد:، والصالة والسالـ عمى مف ل نبي بعده ،الحمد  وحده     
فقد اطمعت عمى الكتاب الموسـو  بػ "الدرر الحساف في القراءات 
العشر لمقرآف"، لمشيخ الفاضؿ، الدكتور/ أحمد ضيؼ ا أبو 

 قد وجدت الكتاب جيد السبؾ، َحسفمف أىؿ فمسطيف، و سميدانة، 
العرض، مفيدًا في بابو، ُمَيسِّرًا عمى طالب العمـ، وا أسأؿ أف ينف  بو 

 في كؿ وقت وحيف، ىو ولّي ذلؾ والقادر عميو.

 والسالـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو
 

 :الشيخ قالو                                                        
 1جماؿ بف إبراىيـ القرش                                                  

 ىػ 1438/ رمضاف / 26ليمة                                                                  

 





                                                 
 وعمى واإلقراءت القراءة في إجازات عدة عمى حاصؿ ـت1963 مواليد مفالقرش،  محمد بف إبراىيـ بف جماؿ: الشيخ 1

 لمتطوير ا وؿ بمركز وعمومو الكريـ القرآف قسـ عمى مشرؼ ـت1987 العربية سنة الم ة قسـ وتربية آداب ليسانس
 اإلشراؼ لقسـ ور يساً  مستشاراً  عمؿ الفعاؿت اإلشراؼ كميارات الدورات مف العديد في شارؾ بالرياضت التربوي
 ىػ إلى1427 مف الوسط بمدارس التعميمية لمشؤوف مديراً  أيضاً  وعمؿ بالسعوديةت سابقاً  النسا ية العامة باإلدارة التربوي
 المؤلفات مف العديد لو ىػت1433و ىػ،1432 عاـ بالكويت الكريـ القرآف لحفظ الدولية المسابقة في شارؾ ىػت1433

 .(والعقيدة التربوية، ،والعمـو العربية والم ة والوقؼ، والتجويد، التدبر،) في
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 -:مقدمة
لناس من ظلمات اٞتهل إذل نور اٟتمد هلل الذي جعل القرآف منارًا للناس يهتدي إليو اٟتَتاف، وأخرج ا     

 القرآف، وىذب بو نفوساً فأخرجها ُب أحلى رداء، وأٚتل سناء.

  عبد اهلل من أُنزؿ عليو } ٤تمد بن والصالة والسالـ على قائد السادات وسيد القادات      

س، اُب قوة اإلٯتاف والب لبشر فكانوا مثالً {، فأزاؿ بالقرآف وثن النفوس واألرجاس، وارتقى برعاع ا
وعلى آلو وأصحابو الطيبُت ومن سار على هنجهم من الفضالء الطاىرين الذين حفظوا القرءاف وحافظوا عليو 

 -فآتاىم اهلل ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهلل ٭تب احملسنُت أما بعد:

بكالـ رب  اً رًا وفكرًا وأشرفها منزلة وقدرًا لكونو متعلقإفَّ علم التجويد والقراءات من أوذل العلـو ذك     
َما اْجَتَمَع  ":  العا١تُت حيث أف ٢تذا العلم و٢تذه اٟتلقات القرآنية الكثَت من األجر، فقد قاؿ رسوؿ اهلل

ُلوَن ِكتَ اَب اللَِّو َويََتَدارَُسوَنُو َبْينَ  ُيْم ِإَّلَّ َنَزَلْت َعلَْيِيُم  قَْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّو َتَعاَلى َيت ْ
 .1"السَِّكيَنُة، َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة، وََحفَّْتُيُم اْلَمَلِئَكُة، َوَذَكَرُىُم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 ناولػّما كاف تػعلم القرآف وتعليمو، ونشر قراءاتو ورواياتػو ٦تا يُػَتقرب بو إذل رّب العا١تُت، مصداقًا لقوؿ نبي     
 :" ُواستجابة القًتاحات بعض اإلخوة، استخرت اهلل سبحانو ، 2"خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّمو

وتعاذل، وسألتو التوفيق والرشاد، وا٢تدى والسداد، فانشرح صدرى للكتابة ُب ىذا اٞتانب، وذلك ألناؿ 
ىذه السلسلة القرآنية بعدما شرفت بتعلم علم ، فعزمت مستعيناً باهلل على نشر شرؼ التأسي برسوؿ اهلل 

واألربع الشواذ مسندًا هبا على يد مشاٮتي الكراـ، أقدمها من منطلق  الكربىالصغرى و  القراءات العشر
 .لية، ال من منطلق شعوري باألىليةشعوري با١تسؤو 

الدرر اٟتساف » يت ٝتيتها ومنهجي ُب ىذه السلسة؛ وىي سلسلة ُب القراءات القرآنية وعلـو القرآف وال     
أف أذكر ما خالف -، واليت ٚتعتها من كتب السابقُت، و٦تا تلقيتو عن مشاٮتي «ُب القراءات العشر للقرآف 

اإلماـ حفص وال أتعرض لبياف ما اتفقوا عليو، وقد أبينو أحيانًا زيادة ُب  -أو القراءة-فيو صاحب الرواية 
مت ىذا الكتاب الذي بُت يدي القارئ الكرًن، إذل ثالثة أقساـ، ذكرت اإليضاح وتتميمًا للفائدة، وقد قسَّ 

باستفاضة، وجاء ترتيب مواضيعو حسب أولوية أرتأيت أهنا  ورشُب القسم األوؿ األصوؿ ا١تطردة لإلماـ 
                                                 

 .189، ص1455آف، حأبو داود، كتاب الصالة، باب تفري  أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القر  1
 .436، ص5027البخاري، باب خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو، ح 2
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األفضل من خالؿ ٕتربيت ُب تدريس حلقات القرآف، وثنيت بالقسم الثاين الذي ذكرت فيو األصوؿ والفرش 
نه  وشامل، ودل أستثن فيو شاردة وال واردة، سواء كانت اللفظة ا١تختلف فيها من قبيل األصوؿ، بشكل ٦ت

أـ من قبيل الفرش، ليفي ْتاجة ا١تبتدئ، وذلك عرب جدوؿ من ثالثة أعمدة، وىي كالتارل: عمود خاص 
ة، أما القسم وعمود خاص بالبياف أو التوضيح لكيفية القراء ورشباإلماـ حفص، وعمود خاص باإلماـ 

الثالث من ىذا الكتاب فهو شبيو بالقسم السابق إال أين اكتفيت بالكلمات الفرشية فقط وبعض الزيادات، 
ليفي برغبة ا١تنتهي، وليسهل على من لو دراية هبذه الرواية أف يرجع ٢تذا القسم بيسر، ويستخرج الكلمة 

هراف األصفهاين صاحب كتاب ا١تبسوط ُب الفرشية بسرعة ودوف عناء، وإين أستحضر ىنا مقدمة ابن م
"ولقد أعلمتكم أين صنَّفتو للَفِهِم البصَت، اٟتاذؽ  :القراءات العشر، متحدثًا فيو عن كتابو )الشامل( بقولو

 النحرير، الذي تبحر ُب ىذا الباب، وتفنن ُب العلـو واآلداب".

كأىداؼ تدريس قراءات سلسلة ا١تباركة،  وقد جنح خاطري على إدارج بعض األمور الًتبوية ُب ىذه ال     
وضوابط اٟتلقة القرآنية ، ورشاإلماـ  لقة القرآنية ا٠تاصة بدورةومنهجية اٟت، القرآف الكرًن ُب اٟتلقات القرآنية

، ومواعيد االمتحانات وذلك بعد كل موضوع متكامل ومًتابط، وغَت ذلك من األمور ورش ا٠تاصة باإلماـ
على كل ذي بصَتة نقَّادة، وفطنة وقَّادة، وقد كاف ذلك كلو ُب إطار التكامل بُت  الًتبوية اليت ال ٗتفى

اإلطار النظري واٞتانب التطبيقي، وكعامل مساعد للمعلم أو للقارئ حىت يستعُت هبا أثناء تعلم وتعليم ىذه 
 الرواية.

تب ٢تا الَقبوؿ األوفر، والتقدير واهلل تعاذل أسأؿ أف ٬تعل ىذه السلسلة القرآنية خالصًة لوجهو، وأف يك     
األكرب، وأف ينفع هبا كاتبها ومن حولو، وأف ينفع هبا أجيااًل وأجيااًل، وأف ٬تنبٍت كبوة الفكر، وعثرة القلم، 

 ومن عثر فيها على تقصَت أو خلل فليعذر ولينصح وليصلح.

ة كتاب اهلل مهما بلغ من الصعوبة وال يفوتٍت ىنا أف أُذّكر بأف ذلك اٞتهد ا١تبذوؿ الذي كاف ُب خدم     
 فهو ٦تتع، ومهما جلب من ا١تشقة فهو يسَت.

َمن َّل َيشُكر الناس، َّل َيشُكر  : "وقبل أف أضع قلم التبياف، وانطالقًا من حديث رسوؿ اهلل      
 ، أتوجو بالشكر والعرفاف، لكل من تفضل فساعد وأعاف؛ فهل جزاء اإلحساف إال اإلحساف!؟1"اهلل

مػػن ىػو ُب ميػادين الفضػل سػػابق، «  -داود اأبػ-سػػليماف أبػو عػاذرة » أخص بالشػكر شػيخي الفاضػل فػ     
 .٢تذه الرواية -ابتداءً -، وعلى تعليمي وُب موازين العقل راجح، على مراجعتو للسلسة، وتنقيحها لغوياً 

                                                 
 .383، ص6601، حباب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾالترمذي،  1
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ة، علػػى مراجعتػػو ٢تػػذا إلشػػار مسػػبوؾ العبػػارة، لطيػػف ا«  -الباشػػا- ٤تمػػد إبػػراىيم» وأشػػكر األخ الفاضػػل      
والشػكر للشػي  ، على مساعدٌب ُب إ٘تاـ الفػرش« طباسي  عبد السالـ» األخ والشكر موصوؿ إذل  ،الكتاب
 .  للتقدًن ٢تذه السلسلة ا١تباركةٞتهوده وتواصلو مع ا١تشاي « عبد اهلل ٚتاؿ العرقاف » الفاضل

، أو ىػػداين إذل صػػواب، أو أمػػدين بكتػػاب، ولػػ ن وختامػػاً أشػػكر كػػل مػػن أفػػادين بعبػػارة، أو نفعػػٍت ب شػػارة     
 أُحصرُت ُب كتايب ىذا أف أقدـ ٢تم الشكر والثناء فلهم عندي خالص الدعاء.

 
 خادـ القرآف الكرًن                

 د. أحمد ضيف اهلل عمر أبو سػمػهػدانػة                                                                    
 اٞتامع للقراءات العشر الصغرى والكربى                                                                      

 واألربع الشواذ                                                                                
 عضو مشيخة ا١تقارئ الفلسطينية                                                                        
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 منهجي في الكلمات الفرشية
 .حرصت قدر اإلمكاف أف ألتـز بالرسم العثماين ُب كتابة الكلمات الفرشية 
 الً ووقفاً.إذا ذكرت مطلقاً فهذا يعٍت وص 
 رققهػػا وصػػالً ووقفػػاً، ولكػػٍت دل أذكػػر وقفػػاً  اإلمػػاـ ورش إذا قلػػت )رقػػق الػػراء وصػػاًل( فهػػذا يعػػٍت أف

 [. رَ ـيـغحفص ُب ذلك، ٨تو ]  إلماـ اختصاراً، وألنو موافق ل
 ( فهػػذا يعػػٍت أنػػو يشػػمل بالتقليػػل قػػوالً واحػػداً لػػدى الوقػػف عليهػػاإذا قلػػت ) وصػػل السػػورتُت ُب وجػػو

 [ آخر سورة طو مع بداية األنبياء. قرتبٱَهتدىٱ، ٨تو ]  ف بسملة مع السكت()الوصل دو 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابة ا٢تمزة على سطر ٨تو: ]  •إشارة ) َنك•أ .] 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابػة ا٢تمػزة علػى شػكل األلػف  اَ إشارة )-  سػواء أكانػت مفتوحػة

 [. نذرتـ ُهمَُءاَ  ٨تو: ] –أـ مضمومة أـ مكسورة 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابة ا٢تمزة على شكل الواو، ٨تو: ] وَ إشارة )َنبئكموَ أ .] 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابة ا٢تمزة على نربة ٨تو: ] ىَـ إشارة )َأىـ مة .] 
  ( تدؿ على أف حركة ا٢تمزة منقولة ُب أحد  ؛ اَ  -إشارة )[ اية؛ إَذ َاجمعوا–مَن ]  :وجوىها ٨تو. 
  ( ِــ إشارة  [. طـهِ ِ: ]وذلك ُب( إذا كانت ٖتت اٟترؼ ف هنا تدؿ على اإلمالة  ــــ
  ( ِــــِإشارة  [. اةالتورِِ( إذا كانت ٖتت اٟترؼ ف هنا تدؿ على التقليل ٨تو: ]  ــ
  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على اإلمشاـ ٨تو: ]  ـــــْـ إشارة )س يء .] 
 أتطػػػػرؽ إذل دلو ، مػػػػع االختصػػػػار ُب البيػػػػاف أفػػػػردت قسػػػػماً ثالثػػػػاً، خػػػػاص بالكلمػػػػات الفرشػػػػية فقػػػػط 

  ، ومػػن أراد االسػػتزادة فلَتجػػع إذل القسػػم الثػػاين، ففيػػو تفصػػيلُب ىػػذا القسػػم منعػػاً لإلطالػػة األصػػوؿ
 .كاؼٍ 

 تصػػار، وصػػرفاً االخ ُب اٟتواشػػي، ورغبػػةً  تكثػػر إذل أصػػحاهبا، لػػ ال -ُب الغالػػب  -الفقػػرات  زُ ْعػػأ دل 
 ُب منهػا أفػدتُ  وا١تراجػع الػيت ا١تصػادر بفهرسػت - كتػابال آخر ُب - أىّم، واكتفاءً  ىو ١تا للجهد
 العلمية. ا١تادة إثراء

 
 
 
 
 
 



 أصوؿ روايػة ورش عػن نػافػع                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

                                                                                                                 9      

 

 

 أىداؼ تدريس قراءات القرآف الكريم في الحلقات القرآنية
 التي على المعلم أف يأخذ بيد الطالب للعمل بها: العامة األىداؼ

 .ة القرءاف غضاً طرياً كما نزؿ على رسوؿ اهلل قراءأف يتقن  (1

 } خَتكم من تعلم القرءاف وعلمو {. أف يُبدي استعداده ألف يكوف من أىل ا٠تَتية لقولو  (2

 نيل األجر والثواب باٞتلوس ُب حلقات العلم.أف يسعى ل (3

 {. إرضاء اهلل سبحانو وتعاذل وذلك بتنفيذ أمره } ورتل القرءاف ترتيالً أف ٭ترص على  (4

 أف يربط بُت ا٠تشوع والتدبر أثناء الصالة. (5

 أف يزيد من الثروة اللغوية وا١تهارات اللسانية والصوتية ا١تصاحبة للنطق. (6

والقراءات القرآنيػة ا١تتػواترة، واالنتمػاء إذل أىػل القػرآف واالعتػزاز  أف يتعمق لديو زيادة حب القرءاف (7
 .هبذا الوصف

 دة روح اأُلخوة } سبعة يظلهم اهلل ُب ظلو ........ {.أف ينمي عادة التحابب ُب اهلل وزيا (8

 أف يسعى لدعم الثقة بالنفس ألنو يتعلم دستور اٟتياة. (9

 .ألبناء ا١تسلمُت ) زكاة العلم (قرآنياً  معلماً  -فيما بعد  -ليصبح أف يبذؿ أقصى اٞتهود  (11

 .أف يربز أ٫تية القراءات القرآنية ا١تتواترة، ومكانتها من الدين القوًن (11

 أف ينمي لديو القدرة على اٟتفظ والتطبيق السليم. (12

 أف يتعود إتقاف التالوة بأوجو القراءات، وترتيبها، وضبطها، وعدـ ا٠تلط بينها. (13

 
 -:اإلماـ ورشدورة منهجية الحلقة القرآنية الخاصة ب

  الزمك طواؿ فًتة الدورة.يإلفادتك، فنأمل أف  ىذا الكتابُصمم 

 اإلماـ ورشخاص بقراءة  وى ىو ىذا الكتاب والذيعتمد للدراسة ا١تنه  ا١ت. 

  خاص بكل طالب. مصحفعلى  ورشٖتضَت فرش كلمات 

 .امتحانات تنشيطية بشكل دوري وذلك يكوف ُب هناية كل موضوع 

 .الدورة منك وإليك، و٨تن نسعد ٔتشاركتك الفعالة والبناءة 

 طوير منهجية الدورة.، أو لتكتابرأيك يهمنا فال تبخل علينا ٔتقًتحاتك لتطوير ال 

 
 -:ضوابط الحلقة القرآنية الخاصة باإلماـ ورش

 الغياب ألكثر من ثالث مرات بدوف عذر يكوف عقابو الفصل.
 اٟتديث اٞتانيب ٦تنوع.
 .أثناء احملاضرة ٦تنوع -اٞتواؿ-التحدث باحملموؿ 
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 -اإلماـ نافع :
مػػػوذل  األصػػبهاين األصػػل الليثػػي يمَعػػٛتن بػػن أيب نػُ نػػافع بػػن عبػػد الػػر ( أبػػو عبػػد اهلل  ) ىػػو أبػػو روًن، وقيػػل     

، ا١تدين اإلقامة، أحد القراء السػبعة، وإمػاـ دار َجْعَونة بن َشُعوب الِشْجعي الليثي حليف ٛتزة بن عبد ا١تطلب
وىػو مػن الطبقػة ، للهجػرة 71، ولد ُب خالفة عبد ا١تلك بن مػرواف سػنة ا٢تجرة ُب القراءة بعد أيب جعفر ا١تدين

 .ثة بعد الصحابةالثال

 كاف أسػود اللػوف حالكػاً،  كاف عا١تاً بوجوه القراءات العربية، أقرأ الناس أكثر من سبعُت سنة،ثقة، صاحل،       
فقيػػل لػػو: يػػا أبػػا عبػػد اهلل أتتطيػػب كلمػػا قعػػدت  ،وكػػاف إذا تكلػػم يشػػم مػػن فيػػو رائحػػة ا١تسػػكصػػاحب دعابػػة، 

قت وأنػا أشػم مػن ُبَّ يقرأ ُب ] ُبَّ [، فمن ذاؾ الو  ُب ا١تناـ ، ولكٍت رأيت النيب  قاؿ: ما أمس طيباً  ،تقرئ؟
 ىذه الرائحة؛ وقد أشار اإلماـ الشاطيب إذل ىذا بقولو: فََأمَّا الكرًُن السػرِّ ُب الطيِب نافٌع.

 اإلماـ مالك بن أنس: قراءة أىل ا١تدينة سنة، قيل لو: قراءة نافع؟ قاؿ نعم.قاؿ       

ن أٛتد بن حنبل: سألت أيب أيُّ القراءة أحب إليك؟ قاؿ: قراءة أىػل ا١تدينػة؟ يعػٍت قػراءة وقاؿ عبد اهلل ب     
 نافع، قلت: ف ف دل يكن؟ قاؿ: قراءة عاصم.

ػػػ      لقػػػك!!، فقػػػاؿ: فكيػػػف ال أكػػػوف كػػػذلك وقػػػد خُ  وأحسػػػنَ  وجهػػػكَ  ييبُّ: قيػػػل لنػػػافع: مػػػا أصػػػبحَ وقػػػاؿ ا١تسَّ
.وعليو قرأت القرءاف، ي صافحٍت رسوؿ اهلل   عٍت ُب النـو

كػاف نػافع مػن أطهػر النػاس خلقػاً، ومػن : « سػنة 21وىو تلميذ نافع وقػد الزمػو أكثػر مػن  » وقاؿ قالوف      
 سنة.  61أحسن الناس قراءة، وكاف زاىداً جواداً صلى ُب مسجد النيب 

 ءتك.وقاؿ األعشى: كاف نافع يسهل القرآف ١تن قرأ عليو إال أف يقوؿ لو إنساف أريد قرا      

إسحاؽ الُعَسيِّيب عن نافع، قاؿ: أدركػت عػدة مػن التػابعُت فنظػرت إذل مػا اجتمػع عليػو اثنػاف مػنهم وروى      
 ىذه القراءة. فأخذتو، وما شذَّ فيو واحد تركتو حىت ألفتُ 

 رة (،) صػػاحب أيب ىريػػ األعػػرج زٍ ُمػػرْ بػػن ىُ  عبػػد الػػرٛتنِ داوَد  وأبػػعلػػى سػػبعُت مػػن التػػابعُت مػػنهم: قػػرأ نػػافع      
سػػلم بػػن مُ عبػػد اهلل  وأبػػ، و ومػػافَ بػػن رُ  يزيػػدَ َرْوٍح  وأبػػ، و القاضػػي صػػاحٍ ة بػػن نِ بَ يْ بػػن القعقػػاع، وَشػػ يزيػػدَ  جعفػػرٍ  بػػووأ
وابػػن  ،وأيب ىريػػرة ،بػػن أيب ربيعػػة بػػن عيػػاش ، وأخػػذ ىػػؤالء ا٠تمسػػة القػػراءة عػػن عبػػد اهللا٢تُػػَذرلِّ مػػوالىم بٍ دُ ْنػػجُ 

 .لنيب عباس وىم عن ُأيبِّ بن كعب، وىو عن ا



 أصوؿ روايػة ورش عػن نػافػع                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

                                                                                                                 11      

 

 

 ١    تػػػػػػا حضػػػػػػرتو الوفػػػػػػاة قػػػػػػاؿ لػػػػػػو أبنػػػػػػاؤه: أوصػػػػػػنا، فقػػػػػػاؿ ٢تػػػػػػم: }      

      .} 

 .ىػ ( 169 – 71، ) سنة 99عن  تسٍع وستُت ومائة للهجرةسنة با١تدينة  -رٛتو اهلل  -توُب       

داف، عيسػػػى بػػػن ور و إٝتاعيػػػل بػػػن جعفػػػر، و مػػػنهم، اإلمػػػاـ مالػػػك بػػػن أنػػػس،  القػػػراءة عنػػػو عػػػدد كبػػػَت روى     
الء كلهػػم مػػن أقػػراف اإلمػػاـ نػػافع، وكفػػى هبػػا مػػن مزيػػة أف يقػػرأ عليػػو أقرانػػو، سػػليماف بػػن مسػػلم بػػن ٚتػػاز، وىػػؤ و 

مينػػػا ولقبػػػو قػػػالوف، وعبػػػد ا١تلػػػك بػػػن قُػػػري  وروى عػػػن نػػػافع اإلمػػػاـ إسػػػحاؽ بػػػن ٤تمػػػد ا١تسػػػيَّيب، وعيسػػػى بػػػن 
األصػػػمعي اإلمػػػاـ النحػػػوي اللغػػػوي الشػػػاعر، واإلمػػػاـ أبػػػو عمػػػرو بػػػن العػػػالء أحػػػد القػػػراء السػػػبعة، وخارجػػػة بػػػن 

   مصعب ا٠تُرساين، وعثماف بن سعيد ا١تشهور بورش.

 :وقد رويا عنو بال وساطة، ورشو  قالوف، وأشهر من تلقى عنو ٫تا راوياه

، وقػد الملقػب قػالوف، بن عمر الزرقػي ى بن مينا بن ورداف بن عيسى بن عبد الصمدأبو موسى عيس .1
 ٞتودة قراءتو، ف ف قالوف باللغة الرومية معناىا اٞتيد.لقبو بو شيخو نافع 

: إنو كػاف أصػم ال يسػمع البػوؽ، قاؿ أبو ٤تمد البغداديىػ، وىو قارئ ا١تدينة ُب زمانو،  121ولد سنة 
 .حاًب: كاف أصم يقرأ القراف ويفهم خطأىم وٟتنهم بالشفة قاؿ ابن أيب، اف ٝتعوف ذا قرئ عليو القرء

 -أخػػذ القػػراءة عرضػػاً عػػن نػػافع، ومػػا زاؿ يقػػرأ عليػػو مػػرة ومػػرة حػػىت أصػػبح مػػاىراً بػػالقراءة ٣تيػػداً ٢تػػا تػػوُب 
 سنة. 111ىػ با١تدينة عن  221سنة  -رٛتو اهلل 

 

  .ولقبو ورشا١تصري،  ىيمبن سليماف بن إبرا عثماف بن سعيد أبو سعيد .2

وكػػاف ثقػػة حجػػة ُب القػػراءات،  أصػػلو مػػن القػػَتواف، ،بلػػد مػػن صػػعيد مصػػر « بَِقْفػػط » ىػػػ 111ولػػد سػػنة 
 .للهجرة 155، وذلك سنة حسن الصوت، رحل إذل نافع ُب ا١تدينة ا١تنورة، وقرأ عليو عدة ختمات

مػن ركتػو، وقيػل: إف الػورش شػيء يصػنع ، ٠تفػة ح« وىػو طػائر يشػبو اٟتمامػة »وقد لقبو نػافع بالَوَرشػاف 
 .الل ، فلقبو شيخو لشدة بياضو

ر، وكػػاف مػػائالً للقصػػ َربعػػةالعينػػُت، أزرؽ  ،وكػػاف أشػػقر ) أي يبيػػع رؤوس الغػػنم (، كػػاف ُب شػػبيبتو روَّاسػػاً 
وكػاف إذل السِّػَمن أقػرب وكاف إذا مشي بػدت رجػاله مػع اخػتالؼ ألوانػو،  ،على قصره يلبس ثياباً قصاراً 

وكػػاف نػػافع يقػػوؿ: اقػػرأ يػػا َوَرشػػاف، ىػػات يػػا َوَرشػػاف، أيػػن الَوَرشػػاف؟ ٍب إذل النحافػػة، مػػاىراً بالعربيػػة،  منػػو
خفػػف فقيػػل ورش، وأصػػبح ال يعػػرؼ إال هبػػذا اللقػػب، ودل يكػػن شػػيء أحػػب إليػػو منػػو، وإذا ُسػػ ل عػػن 
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ويوسػف األزرؽ،  تال عليو: أٛتػد بػن صػاحل اٟتػافظ، وداود بػن أيب طيبػة،: أستاذي ٝتاين بو، ذلك قاؿ
 كثَت.غَتىم  وعبد الصمد بن عبد الرٛتن بن القاسم، ويونس بن عبد األعلى، و 

قػػاؿ يػػونس: كػػػاف جيػػد القػػػراءة حسػػن الصػػػوت إذا قػػرأ يهمػػز وٯتػػػد ويشػػدد ويُبػػػُت اإلعػػراب ال ٯتلّػػػو      
 سامعو.

حػدثٍت ؿ: نعػم، ث ٤تمد بن سلمة العثماين قاؿ: قلت أليب: أكاف بينك وبُت ورش مػودة؟ قػاحدَّ      
ورش قاؿ: خرجت من مصػر ألقػرأ علػى نػافع فلمػا وصػلت إذل ا١تدينػة صػرت إذل مسػجد نػافع فػ ذا ىػو 

فجلسػت خلػف اٟتلقػة، وقلػت  -أي ثالثػُت آيػة  - قرئ ثالثػُتوإ٪تا يُ ال تطاؽ القراءة عليو من كثرهتم 
فكيػف بػو؟ قػاؿ: أنػا أجػيء أكرب الناس عند نافع؟ فقاؿ رل: كبَت اٞتعفريُت، فقلت:  ىو ن: مَ ألحدىم

معك إذل منزلو، وج نا إذل منزلػو، فخػرج شػي ، فقلػت: أنػا مػن مصػر، ج ػت ألقػرأ علػى نػافع فلػم أصػل 
خػػػربت أنػػػػك مػػػن أصػػػػدؽ النػػػاس لػػػو، وأنػػػػا أريػػػد أف تكػػػػوف الوسػػػيلة فقػػػاؿ: نعػػػػم وكرامػػػة، وأخػػػػذ وأُ  ،إليػػػو
يهمػػا نػػودي أجػػاب، أبػػو عبػػد اهلل، فبأتػػاف، أبػػو روًن و لنػػافع كنيومضػػى معنػػا إذل نػػافع، وكػػاف  توسػػانلَ يػْ طَ 

فقاؿ لػو اٞتعفػري: ىػذا وسػيليت إليػك، جػاء مػن مصػر لػيس معػو ٕتػارة، وال جػاء ٟتػ ، إ٪تػا جػاء للقػراءة 
، فقػػاؿ صػػديقو: ٖتتػػاؿ لػػو، فقػػاؿ رل نػػافع: !ا١تهػػاجرين واألنصػػارخاصػػة، فقػػاؿ: تػػرى مػػا ألقػػى مػػن أبنػػاء 

ا١تسػجد فلمػا أف كػاف الفجػر جػاء نػافع، فقػاؿ: مػا : نعػم، فبػت ُب تأٯتكنك أف تبيت ُب ا١تسػجد؟ قلػ
أوذل بػالقراءة، قػاؿ: وكنػت مػع ذلػك حسػن الصػوت  أنت فعل الغريب، فقلت: ىا أنا رٛتك اهلل، قاؿ:

فأشػػار بيػػده: أف اسػػكت، فقػػرأت ثالثػػُت آيػػة،  صػػوٌب مسػػجد رسػػوؿ اهلل اداً بػػو فاسػػتفتحت فمػػ  دَّ َمػػ
وىػػذا رجػػل غريػػب وإ٪تػػا  ،: يػػا معلػػم، أعػػزؾ اهلل، ٨تػػن معػػك، فقػػاـ إليػػو شػػاب مػػن اٟتلقػػة، فقػػاؿفسػػكتُّ 

فقػاـ  ،ْشػرين، فقػاؿ: نعػم وكرامػة، فقػرأت عشػراً وقد جعلت لو عشراً وأقتصر علػى عِ  رحل للقراءة عليك
فىت آخر فقاؿ كقوؿ صاحبو، فقرأت عشػراً، وقعػدت حػىت دل يبػق أحػد لػو قػراءة فقػاؿ رل: اقػرأ، فػأقرأين 

 عليو ختمات قبل أف أخرج من ا١تدينة. تعليو ٜتسُت ُب ٜتسُت حىت قرأ ٜتسُت آية، فما زلت أقرأ
 يقاؿ: إنو تال على نافع أربع ختمات ُب شهر واحد.

 أقرأ الناس ُب مصر بعد رجوعو إليها مدة طويلة، وانتهت إليو رئاسة اإلقراء ُب زمانو.

 .ىػ ( 197 – 111)  سنة 87، عن سبٍع وتسعُت ومائٍة للهجرةتوُب رٛتو اهلل ٔتصر سنة 
 ولورش طريقاف في القراءة:

 - أبو يعقػوب، يوسػف بػن عمػرو بػن يسػار ا١تػدين ٍب ا١تصػري، تػوُبوىو طريق األزرؽ:  - أ
وىػػو الػػػذي خلػػػف كػػػاف ٤تققػػػاً ثقػػة ذا ضػػػبط وإتقػػػاف، ىػػػ (،   241اهلل عػػػاـ )  - رٛتػػو
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الً مػػع ورشػػاً ُب القػػراءة واإلقػػراء ٔتصػػر، وكػػاف قػػد الزمػػو مػػدة طويلػػة، وقػػاؿ: كنػػت نػػاز 
وىػػػذا  ورش ُب الػػػدار الػػػيت يسػػػكنها فقػػػرأت عليػػػو عشػػػرين ختمػػػة مػػػن صػػػدر وٖتقيػػػق،

 ب، وىو طريق الشاطبية.اتطريق ىو ا١تعتمد ُب منه  ىذا الكال

 -طريػػق األصػػبهاين: وىػػو أبػػو بكػػر، ٤تمػػد بػػن عبػػد الػػرحيم األسػػدي، األصػػبهاين، تػػوُب  - ب
 ىػ (. 296اهلل عاـ )  -رٛتو 

 
 و اهلل:قاؿ اإلماـ الشاطيب رٛت

 فذاَؾ الذي اختاَر ا١تدينَة َمنزال  ُب الطيِب نافٌع  1رِّ ػفََأمَّا الكرًُن الس   
 2َع تأثالػػػػػػػػػػػػػػػػتِو اجملَد الرفيػػػػبػػصػحػبف عيسى ٍُبَّ عثماُف ورشُهُهم                   وقالو                

 
 سند رواية ورش

وأيب داود عبػد الػرٛتن بػن  ،وقرأ نافع على أيب جعفر يزيد بن القعقػاع القػارئأخذ ورش القراءة عرضاً عن نافع 
وأيب روح يزيػد ابػن  ،وأيب عبػد اهلل مسػلم بػن ُجنػَدب الػُهػػذرل القػاصّ  ،صػاح القاضػيوشػيبة بػن نِ  ،ىرمز األعرج

عػػن ُأيبِّ بػػن   ىػػم، و وعبػػد اهلل بػػن عيػػاش بػػن أيب ربيعػػة ،وابػػن عبػػاس ،رومػػاف، وأخػػذ ىػػؤالء القػػراءة عػػن أيب ىريػػرة
 .عن النيب  ،كعب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 والشرؼ. ،والمجد ،الكريـ السر: الشريؼ الباطف 1
 التأثؿ: الرتقاء إلى أعمى الشيء. 2
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 أصوؿ رواية ورش عن نافع
 ٚتع أصل، وىو ُب اللغة ما يبٌت عليو غَته. األصوؿ:

فيػو شػرط ذلػك اٟتكػم، أو ىػو القواعػد الكليػة ا١تطػردة،  واصطالحاً: ىو كل حكم كلػي جػار ُب كػل مػا ٖتقػق 
 وما شابو ذلك.كا١تد والقصر والفتح واإلمالة 

 لغة: البسط والنشر. :الفرش
ا١تختلػػػف فيهػػػا بػػػُت القػػػراء مػػػع عػػػزو كػػػل قػػػراءة األحكػػػاـ ا٠تاصػػػة بػػػبعض الكلمػػػات القرآنيػػػة  ىػػػوواصػػػطالحاً: 

لػػك { ب ثبػػات األلػػف بعػػد افقػػد قػػرأ عاصػػم والكسػػائي لفػػظ } م {   لصػػاحبها ٨تػػو } 
 وابن عامر وٛتزة ْتذفها.ا١تيم، وقرأ الباقوف وىم نافع وابن كثَت وأبو عمرو 

و من حروؼ القراءات ا١تختلف فيها فرشاً، ألهنا ١تا كانػت مػذكورة ُب أماكنهػا انوالقراء يسموف ما قل دور      
 من السور على الًتتيب القرآين فهي كا١تفروشة فرشاً.

وقػد يوجػد ُب  ،وقد يوجد ُب الفرش مػا يطػرد حكمػو، ك سػكاف الػداؿ ُب لفػظ ) القػْدس ( عنػد ابػن كثػَت     
، وكػػبعض الكلمػػات ، وذلػػك كا١تواضػػع ا١تعينػػة ُب يػػاءات اإلضػػافة ويػػاءات الزوائػػداألصػػوؿ مػػا ال يطػػرد حكمػػو

 ، وإ٪تا كانت التسمية ُب كل منهما باعتبار الكثَت الغالب.اليت سيتم ذكرىا ُب باب ا٢تمزات وباب اإلمالة
 

 والبسملة باب االستعاذة
 ماـ حفص ُب باب االستعاذة.ال خالؼ بُت اإلماـ ورش واإل

خػػػالؼ بػػػُت القػػػراء ُب إثباهتػػػا ُب أوؿ سػػػورة الفاٖتػػػة، وعنػػػد أمػػػا ُب بػػػاب البسػػػملة بػػػُت السػػػورتُت ف نػػػو ال      
 .، سواء كاف االبتداء بعد قطع أو وقفاالبتداء بأوؿ أي سورة سوى سورة التوبة

 قػػػرأ ب ثباهتػػػا بػػػُت السػػػورتُت٦تػػػن  ورشو  تُت،وىػػػم ٥تتلفػػػوف ُب إثباهتػػػا وحػػػذفها ُب حالػػػة الوصػػػل بػػػُت السػػػور      
 .وعدمو

يزيػػد وجهػػُت آخػػرين عػػن اإلمػػاـ حفػػص، فتصػػبح األوجػػو ا١تقػػروء هبػػا ٜتسػػة أوجػػو، ثالثػػة  ورشاإلمػػاـ إذاً      
 مع اإلماـ حفص. ورشمنها اتفق اإلماـ 

 
 البسملة بين السورتين:

 ، وأوجهها ثالثة:-سوى بُت األنفاؿ وبراءة  -أثبت ورش البسملة بُت السورتُت 
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 اٞتميع. فصل (1

 األوؿ ووصل الثاين بالثالث. فصل (2

 وصل اٞتميع. (3

 ويزيد ورش على إثبات البسملة بأوجهها ا١تتقدمة وجهُت ٫تا:
 السكت بدوف بسملة. (4

 الوصل بدوف بسملة. (5

 ومن ا١تعلـو أنو ال سكت ألحد من القراء بُت سورٌب الناس والفاٖتة.

البسػػملة إذا وصػػلت آخػػر سػػورة النػػاس بػػأوؿ سػػورة الفاٖتػػة، ألهنػػا وإف وصػػلت  ُب وجػػوبمتفقػػوف القػػراء و      
لفظػػاً ف هنػػا مبتػػدأ هبػػا حكمػػاً، وكػػذلك لػػو وصػػل آخػػر السػػورة بأو٢تػػا، وكػػذا لػػو وصػػل آخػػر السػػورة ٔتػػا قبلهػػا مػػن 

 السور، كمن وصل آخر الفلق بأوؿ اإلخالص.

، ة، وعنػػد االبتػػداء بػػأوؿ أي سػػورة سػػوى سػػورة التوبػػةخػػالؼ بػػُت القػػراء ُب إثباهتػػا ُب أوؿ سػػورة الفاٖتػػوال      
 .سواء كاف االبتداء بعد قطع أو وقف

 .وىم ٥تتلفوف ُب إثباهتا وحذفها ُب حالة الوصل بُت السورتُت      

أمػػا إذا وقػػف القػػارئ علػػى آخػػر السػػورة األوذل ودل يصػػلها بػػاليت بعػػدىا ف نػػو يبتػػدئ بالبسػػملة ألهنػػا تكػػوف      
 واجبة.

 ُب ترتيػب ا١تصػحف والػػتالوةوحكػم الوصػل مػن غػَت بسػػملة كمػا ُب الوجػو ا٠تػامس عػاـ بػػُت كػل سػورتُت      
األوذل بعػػد  السػػورة فػػ ف كانػػتالكهػػف، ، أـ غػػَت مػػرتبتُت كػػآخر النسػػاء مػػع أوؿ كػػآخر البقػػرة وأوؿ آؿ عمػػراف

، وال ٬تػػوز ميػػع القػػراءبالبسػػملة ٞت تعػػُت اإلتيػػاف الكػػوثرمػػع أوؿ  اإلخػػالصترتيػػب ا١تصػػحف كػػآخر  الثانيػػة ُب
 الوصل.

 .بُت الناس والفاٖتة يبسمل كباقي القراء اً كما أّف ورش
 باقي القراء.وأما بُت األنفاؿ وبراءة فلو الوقف أو السكت أو الوصل ك

لسػػور فكػػل آيػػة ُب افيػػو بيػػاف إلعجػػاز القػػرآف، وإظهػػار تناسػػق ترتيػػب دوف بسػػملة الوصػػل بػػُت السػػورتُت ف     
سػػورة الػػنجم وأوؿ سػػورة آخػػر  فتأمػػلع مػػا قبلهػػا وتػػأتلف مػػع مػػا بعػػدىا وكػػذلك كػػل سػػورتُت، القػػرآف تتسػػق مػػ

وَب الوصػػػػػػػػػػػػػل ، {          }  :القمػػػػػػػػػػػػػر
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دل يصػػل السػػورتُت، كمػػا وفيػػو رياضػػة للسػػاف أيضػػاً بيػػاف لإلعػػراب، وإظهػػار ١تعػػاٍف جديػػدة قػػد تغيػػب عػػن الػػذي 
 على الفصاحة والنطق السليم كوصل التنوين وإسقاط ٫تزة الوصل والالـ الشمسية، وغَتىا.

1مكي القيسػي أجابوقد      
نػو ١تػا كانػت ]بسػم اهلل إ" بقولػو: أيضػاً  علػة حػذؼ البسػملة بػُت السػورتُتعػن  

وعنػد ٚتاعػة الفقهػاء، أسػقطها  -أي عند من ترؾ البسػملة  -الرٛتن الرحيم[ ليست بآية من كل سورة عنده 
ُب وصػػلو السػػورة بالسػػورة، لػػ ال يظػػن ظػػاّف أهنػػا آيػػة مػػن أوؿ كػػل سػػورة، فػػالقرآف عنػػده كلػػو كالسػػورة الواحػػدة 
فكمػػا ال يفصػػل بعػػض سػػوره وبعػػض بالتسػػمية، كػػذلك ال يفصػػل بػػُت سػػورة وسػػورة بالتسػػمية، فأمػػا إثباهتػػا ُب 

 ."ليعلم فراغ سورة وابتداء أخرىا١تصحف ف ٪تا ذلك 

 التالية وىي: ةربعمن غير بسملة فيجب أف يكوف ذلك ضمن الشروط األ ورشإذا أردت أف تقرأ ل إذاً:
 وإف كانتا غَت متتاليتُت كآخر البقرة مع الكهف.حىت أف تكوف السور بنفس ترتيب القرآف،  .1

 .بُت ٚتيع السور ما عدا بُت الناس والفاٖتةمتحقق الوصل  .2

 إذا انتقل القارئ من هناية سورة إذل وسط سورة ُب نفس ترتيب ا١تصحف. .3

يقف القارئ على هناية السورة األوذل ا١تػراد وصػلها بالثانيػة فػ ف وقػف بسػمل لبدايػة السػورة الثانيػة  أاّل  .4
 بػػأفَّ علػػى القػػارئ عػػدـ اإلتيػػاف 2وىػػذا قػػوؿ ٚتهػػور العلمػػاء، وال التفػػات ١تػػن قػػاؿ -باسػػتثناء التوبػػة  -

 بالبسملة، وذلك ألف القراءة سنة متبعة.

" ال خػػالؼ بػػُت أىػػل األداء  ، بقولػػو:3وقػد رد العلمػػاء علػػى مػػن قػػاؿ مثػػل ذلػػك ومػػنهم اإلمػػاـ الػػداين
ىن مػن غػَت أف يوصػلهن ٔتػا قػبلهن أُب التسمية ُب أوائل السور إذا قطع على أواخر مػا قػبلهن ٍب ابتػد

 .-باستثناء براءة  -البسملة وعدـ فصلها  أي ُب فصل -ُب مذىب من فصل ومن دل يفصل 
كػػػالً مػػػن الفاصػػػلُت بالبسػػػملة   إفَّ  : "- التنبيػػػو الثالػػػث -ُب بػػػاب التنبيهػػػات  فقػػػاؿ 4أمػػػا ابػػػن اٞتػػػزري

والواصػػػلُت والسػػػاكتُت إذا ابتػػػدأ سػػػورة مػػػن السػػػور بسػػػمل بػػػال خػػػالؼ عػػػن أحػػػد مػػػنهم إال إذا ابتػػػدأ 
ن وقف أـ قطع، أما علػى قػراءة مػن فصػل هبػا فواضػح، سواء كاف االبتداء ع -كما سيأٌب   -)براءة( 

وأمػػا علػػى قػػراءة مػػن ألغاىػػا فللتػػربؾ والتػيَػػػمُّن و١توافقػػة خػػط ا١تصػػحف ألهنػػا عنػػد مػػن ألغاىػػا إ٪تػػا كتبػػت 
ألوؿ السػػورة تربكػػػاً وىػػػو دل يلغهػػػا ُب حالػػة الوصػػػل إال لكونػػػو دل يبتػػػدئ، فلمػػا ابتػػػدأ دل يكػػػن بُػػػػد  مػػػن 

                                                 
، 1، ـ3الرسالة، ط مؤسسة ) بيروت، وحججيا، وعمميا لسب ا القراءات وجوه عف الكشؼ طالب، أبي بف مكي 1

 .16، ص( ىػ1404

 .159ص، ( ىػ1403القري،  أـ جامعة ) مكة، السب ، القراءات في اإلقناع الباذش، عمي بف أحمدذلؾ قوؿ:  2
، ( ىػ1426 العممية، الكتب دار ) بيروت، المشيورة، السب  القراءات في البياف جام  الداني، عثماف عمرو أبو 3

 .152ص
 .263ص، ( ىػ1427، 1جالكبرى،  التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في النشر محمد بف الجزري، 4
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ف ا١تصحف وصالً ووقفاً فيخرج عن اإلٚتاع فكػأف ذلػك عنػده كهمػزات الوصػل اإلتياف هبا ل ال ٮتال
سػػػواء  ،ولػػػذلك دل يكػػػن بيػػػنهم خػػػالؼ ُب إثبػػػات البسػػػملة أوؿ الفاٖتػػػة ٖتػػػذؼ وصػػػالً وتثبػػػت ابتػػػداءً 

وصلت بسورة الناس قبلها أو ابتدئ هبػا ألهنػا ولػو وصػلت لفظػاً ف هنػا مبتػدأ هبػا حكمػاً، ولػذلك كػاف 
 مرٖتاًل. الواصل ىنا حااّلً 

إذا افتػػتح قراءتػػو بػػأوؿ سػػورة  -بػػُت القػػراء  -، قػػاؿ: "ال خػػالؼ بيػػنهم 1علػػي الصفاقسػػياإلمػػاـ وأمػػا 
عػن قطػع أو وقػف، ورٔتػا يظػن بعضػهم أف  -أي القارئ  -غَت براءة أنو يبسمل، وسواء كاف ابتداؤه 

 االبتداء ال يكوف إال بعد قطع، وليس كذلك.

بسػػػمل لبدايػػػة السػػػورة ي فعليػػػو أفعلػػػى هنايػػػة السػػػورة األوذل ا١تػػػراد وصػػػلها بالثانيػػػة  يقػػػفإذا أراد القػػػارئ أف  إذاً:
 ويكوف لو وجهاف، إما وصل البسملة ببداية السورة أو فصلهما. -باستثناء التوبة  -الثانية 

ة لورش بُت سورتُت ْتذؼ البسملة، فقد تلتقي آخػر كلمػة ُب السػورة، بػأوؿ كلمػة ُب السػور  ئإذا قُر  -:فائدة
وغَتىػػػا مػػػن أحكػػػاـ، والسػػػور الػػػيت  نقػػػلالتاليػػػة، ويًتتػػػب علػػػى ذلػػػك أحكػػػاـ التجويػػػد مػػػن إدغػػػاـ أو إخفػػػاء أو 

األنعػػاـ مػػع سػػورة بػػدايتها حػػروؼ مقطعػػة وقبلهػػا سػػورة تنتهػػي بكلمػػة منونػػة دل تػػرد إال ُب موضػػعُت، ٫تػػا: آخػػر 
{،          األعػػػػػػراؼ ُب قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل: } سػػػػػػورة أوؿ 

        السػػػجدة، ُب قولػػػو تعػػػاذل: } سػػػورة لقمػػػاف مػػػع أوؿ  سػػػورة وآخػػػر

 } ،-  مع ما قبلها من ساكن اٟتكم بينهما ىو النقلىنا  -فاٟتروؼ ا١تقطعة. 

  اليت تنتهي بساكن وبعدىا سورة تبػدأ هبمػزة قطػع فمتعػددة، وذلػك ٨تػو قولػو تعػاذل:} أما السور 

        { :وقولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاذل ،}      

      { :وقولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاذل ،}       

  .حيث يتم النقل ُب ٚتيع ا١تواضع السابقة وما شاهبها ،} 
 

يقػػػرأ بوجػػػو وقػػػد اسػػػتحب بعػػػض العلمػػػاء وأىػػػل األداء البسػػػملة بػػػُت السػػػورتُت ُب أربعػػػة مواضػػػع ١تػػػن كػػػاف      
بػُت  يقػرأ بوجػو الوصػل، واستحبوا السػكت ُب ا١تواضػع األربعػة ١تػن كػاف كت بُت السورتُت ُب عمـو القرآفالس

 ىي: -واليت تسمى األربع الزُّىر  - واضع األربعة، وا١تالسورتُت ُب عمـو القرآف
                                                 

 .20، ص( ىػ1425العممية،  الكتب دار ) بيروت، السب ، القراءات في النف  غيث الصفاقسي، محمد عمي 1
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 بُت ا١تدثر والقيامة، } ىو أىل التقوى وأىل ا١تغفرة * ال ....... أقسم بيـو القيامة {. (أ 

  االنفطار وا١تطففُت، } واألمر يوم ذ هلل * ويٌل ......... للمطففُت {.بُت (ب 

 بُت الفجر والبلد، } وادخلي جنيت * ال ......... أقسم هبذا البلد {. (ج 

 بُت العصر وا٢تمزة، } وتواصوا باٟتق وتواصوا بالصرب * ويٌل ..... لكل ٫تزة {. (د 

 سور األربعة ) ويٌل أو ال أُقسم (.وعلة ىذا االختيار وقوع الشناعة ألف أوؿ ىذه ال

،  والصػػحيح المختػػار أف مػػا سػػبق استحسػػاف واجتهػػاد مػػن بعػػض العلمػػاء وىػػو غػػَت منصػػوص عليػػو وغػػَت ملػػـز
والراجح عدـ التفريق بػُت ىػذه ا١تواضػع األربعػة وغَتىػا، وٯتكػن نقضػو بوقػوع كثػَت مػن ذلػك ُب القػرآف ٨تػو: } 

    255ية { آ  { ، مػن البقػرة      آيػة }مػن البقػرة،  255

 {     آية }من ا١ترسالت. 44 
 

 أحكاـ النوف الساكنة والتنوينباب 
 وىذا الباب ُب ٣تملو مطابق ألحكاـ اإلماـ حفص إال فيما يلي:

 أدغم ورش النوف ُب { :الواو ُب قولو تعاذل     .} 

  { :لورش ُب قولو تعاذل    .وجهاف: اإلظهار واإلدغاـ } 

 النوف ُب الراء مػن قولػو تعػاذل: ورشاإلماـ  أدغم (    آيػة )مػن القيامػة، ألنػو ال يسػكت ُب  27
 الفاً ُب ذلك اإلماـ حفص.ىذا ا١توضع ٥ت
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 باب ميم الجمع
 .ىي ميم زائدة عن بنية الكلمة تدؿ على ٚتع ا١تذكر ويدخل فيها اإلناث، سواء كاف ذلك حقيقة أو تنزيالً 

 -محترزات التعريف:
 [. ِِبَ، احكم، أدل خرج منو ا١تيم األصلية ٨تو ] ميم زائدة:

 ية واإلفراد ٨تو ] أهنكما [.خرج منو التثن تدؿ على ٚتع ا١تذكر:
 ٨تو ] عليكم الصياـ [، فهي دالة على ا١تذكر وا١تؤنث. ويدخل فيها اإلناث:

 دخل فيها ٨تو ] منكم [ ف هنا دالة على اٞتمع حقيقة. حقيقة:
مػن  83دخػل فيهػا ٨تػو ] ملػ هم [ ُب قولػو تعػاذل: } علػى خػوٍؼ مػن فرعػوف وملػ هم أف يفتػنهم {آيػة  تنزياًل:
 ُٚتع.لكنو يعود على فرعوف وحده و  ف ف الضمَت فيهايونس، 

 :ميم اٞتمع ومن عالمة
 ٨تو ) عليكم ( تصبح ) عليك (.إذا حذفت ال ٮتتل معٌت الكلمة : 

 1التالية ثالثةالروؼ اٟتأحد قبلها  ردأف ي: 
 .، وال تكوف الكاؼ إال مضمومة{ منكمالكاؼ ٨تو }  - أ

 .مضمومة، وال تكوف التاء إال التاء ٨تو } كنتم { - ب

اء مضػػػػمومة ٨تػػػػو ا١تثػػػػاؿ السػػػػابق، أو اء ٨تػػػػو } أمػػػػوا٢تُم {، وقػػػػد تػػػػرد ا٢تػػػػا٢تػػػػ - ت
 مكسورة ٨تو ) عليِهم (.

 -١تيم اٞتمع حالتاف:أحواؿ ميم الجمع: 
أف األصػل ُب مػيم اٞتمػع يرد بعدىا ساكن، وأكثر القراء على ضمها من غَت صلة، حيث  أف األولى:الحالة 

 البحر {.الضم، ٨تو } وإذ فرقنا بكُم 

                                                 
بمعنػى ىممػوا اقػرؤوا  و، فيػ19، وىػو موضػ  الحاقػة ا ىػاـؤ ة آيػة استثني موض  واحد وق  فيو قبؿ ميـ الجم  ىمػزة 1

كتابيو، قاؿ بعػض أىػؿ الم ػة: المعنػى ىػاكـ، أبػدلت الكػاؼ ىمػزةت كمػا أشػار القتيبػيت قػاؿ الرضػي: ) ىػا ( اسػـ لخػذ، 
مػا، ىػذه الم ػات: أف تمحػؽ ا لػؼ ىمػزة مكػاف الكػاؼ وتصػريفيا تصػريؼ الكػاؼ نحوىػا ) ىاؤ  ىحػدإوفيو ثماف ل ػات: 

، ىاءِ  ، ىاؤف (، وقاؿ أبو القاسػـ فييػا ل ػات أجودىػا مػا حكػاه سػيبويو فػي كتابػو فقػاؿ: العػرب تقػوؿ: ىػاَء يػا ءَ ا، ىىاـؤ
رجؿ بفتح اليمزة، وىاِء يا امرأة بكسرىا، وىاؤما يا رجالف أو امرأتاف، وىاـؤ يا رجاؿ، وىاؤف يا نسوة، فالميـ في ىػاـؤ 

 بعض ا حياف.كالميـ في أنتـ وضميا كضميا في 
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 واو لفظيػػة إذا كػاف بعػػدىا ٫تػػزة قطػػع، ٨تػػو } بػػصػػلها يورش  واإلمػاـ ،متحػػرؾ أف يػػرد بعػػدىا الثانيػػة:الحالػة 

           ،} و٘تػػػػػػػػػػػد ٔتقػػػػػػػػػػػػدار سػػػػػػػػػػػػت
 ا١تد ا١تنفصل، أما إذا وقف عليها فيقف ْتذؼ الصلة وسكوف ا١تيم. يلوىي من قبحاؿ الوصل،  حركات

 
 ميم اٞتمع

 
 متحرؾ بعدىا            ساكن  بعدىا  

 ( بكم البحرتضم من غَت صلة )          
 متصاًل هبا        منفصاًل عنها                
 تضم مع الصلة ) دخلتموه (                 
 
 غَت ٫تزة القطع تسكن       ٫تزة القطع تضم مع           
 ) ىم يوقنوف (         الصلة ٔتقدار ست حركات       
 إف كنتم تعلموف ( و~ ) خَت لكم             
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 باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها
 .وتغَت الشيء عن مكانو النقل لغة: ٖتويل

لغػػػة لػػػبعض  وىػػػو قبلهػػػا مػػػع حػػػذؼ ا٢تمػػػزة للتخفيػػػف،الػػػذي كن ا ع إذل السػػػنقػػػل حركػػػة ٫تػػػزة القطػػػاصػػػطالحاً: 
 العرب.

 شروط:بأربعة قبلها الذي ورش بنقل حركة ٫تزة القطع إذل الساكن اإلماـ قرأ 
يقػوُؿ : } ٨تػو، فيو ، ف ف كاف متحركاً فال نقلا١تنقوؿ إليو حركة ا٢تمزة ساكناً  أف يكوف اٟترؼ - أ

 .البقرةمن  8{ آية  ءامنا

ف نػو ٯتػده سػت ، ف ف كاف حرؼ مػد حرؼ مد -أي الذي يسبق ا٢تمزة  - الساكنيكوف  أاّل  - ب
م أآل٨تو )  مد ا١تنفصل،لحركات تبعاً ل  (. إهنَّ

    } :الصػػحيح، وىػػو قولػػو تعػػاذلالسػػاكن مػػن  اً واحػػد اً ورش حرفػػ سػػتثنىوا

   وىػػو ا١تقػػدـ ُب األداء ألف فلػػو فيػػو تػػرؾ النقػػل مػػن اٟتاقػػة، 19،21{ اآليتػػاف ،
 وروى آخػروف، 1ا٢تاء ىنا ىاء سكت، وىي ال تثبت إال ُب الوقف لبياف حركة ا١توقػوؼ عليػو

النقػل كسػػائر البػػاب لثبػػوت ا٢تػػاء ُب رسػػم ا١تصػػحف عنػػد الوصػػل، والوجهػػاف صػػحيحاف مقػػروء 
     هبمػػػػػا، ولكػػػػػن مػػػػػن قػػػػػرأ بالنقػػػػػل فيهػػػػػا تعػػػػػُت عليػػػػػو اإلدغػػػػػاـ ُب } 

 { إف وصل إليها، ومن قرأ بًتؾ النقل تعُت عليو السكت على ىاء } .} 
ما ذُكر عن ] كتابيػو * إين [ و ] ماليػو * ىلػك [ إ٪تػا يكػوف ذلػك حػاؿ الوصػل،  -:مالحظة

تنػػػع النقػػػل ُب ا١توضػػػع األوؿ، فيكػػػوف بػػػالتحقيق وٯت –و٫تػػػا رأس آيػػػة  –أمػػػا إذا وقفنػػػا عليهمػػػا 
 وكذلك ٯتتنع اإلدغاـ أو السكت ُب ا١توضع الثاين.

فػ ف كػاف مػيم ٚتػع ف نػو يصػلها بػواو  ،ميم ٚتػع -أي الذي يسبق ا٢تمزة  - ال يكوف الساكنأ - ت
 ءامنوا (. و~لفظية ٘تد ٔتقدار ست حركات تبعاً للمد ا١تنفصل، ٨تو ) ٢تم

أي منفصػػػػالف  - األوذل وا٢تمػػػػزة أوؿ الكلمػػػػة الثانيػػػػة أف يكػػػوف اٟتػػػػرؼ السػػػػاكن آخػػػػر الكلمػػػة - ث
، واحػػػػدة فػػػػال نقػػػػل ٨تػػػػو }قػػػػرءاف، مسػػػػ والُب كلمػػػػة ، فػػػػ ف اجتمػػػػع السػػػػاكن وا٢تمػػػػزة - حكمػػػػاً 
 .{ينأوف

                                                 
 .، وبذلؾ سقط الشرط ا وؿ مف شروط النقؿكأفَّ الياء المفتوحة ىي التي تسبؽ اليمزة حاؿ الوصؿ 1
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، اجتمػػع فيهػػا السػػاكن و٫تػػزة القطػػع ُب كلمػػة واحػػدة فػػأجرى فيهػػا النقػػلكلمػػة   ى ورشواسػػتثن
نقػػػل فػػػورش مػػػن القصػػػص،  34{ آيػػػة   }  :( مػػػن قولػػػو تعػػػاذل  وىػػػي )

إذا وقػف عليهػا ال ٮتفػى أنػو ، و حركة ا٢تمزة للداؿ الػيت قبلهػا مػع حػذؼ ا٢تمػزة فتصػبح ) رَداً (
 .-مد عوض  - بدؿ التنوين ألفاً ي

ء ، سػواء أكػاف السػاكن تػاقل حركة ا٢تمزة إذل السػاكن قبلهػانيقرأ بف ف ورشاً  ربعةف ذا ٖتققت الشروط األ     
مػن البقػرة، أو سػاكن  9آيػة  أو تنوينػاً ٨تػو } بغيػاً أف {، مػن األعػراؼ 38آية  { أخراىمتأنيث ٨تو } قالت 

أو حػرؼ مػن العنكبػوت ،  1{ آية      ، أو } بقرةمن ال 35{ آية  اسكن أنتصحيح ٨تو } 
 .من البقرة 8آية  خر {، أو الـ تعريف ٨تو } األمن البقرة 14آية  لُت ٨تو } َخَلوا إذل {

فتسػػقط ا٢تمػػزة مػػن اللفػػظ ويتحػػرؾ ذلػػك السػػاكن ْتركػػة ا٢تمػػزة فيصػػَت مفتوحػػاً إف كانػػت ا٢تمػػزة مفتوحػػة،      
 ومضموماً إف كانت ا٢تمزة مضمومة، ومكسوراً إف كانت ا٢تمزة مكسورة.

ز وجهػاف، قصػر اليػاء ُب ] ٬تػو  {     }  :ُب حاؿ الوصل بُت اآليتُت ُب قولػو تعػاذل -مالحظة:
 ) ميم ( أدل [ أو إشباعها.

 
 .األصوؿ( هناية  1٪توذج رقم ) أانظر 

 

 -تنبيهات:
  (: هناروجهاف ُب ٨تو ) األحركة الساكن بالـ التعريف ا١تنقوؿ إليها  إذا بدألورش- 

 ( اعتداداً باألصل، وىو ا١تقدـ. هنارلوصل مفتوحة ) ااََل االبدُء هبمزة  (أ 

٫تػزة الوصػل - ( اعتداًد بالعػارض، وال حاجػة للهمػزة هنارـ مفتوحة ) اَل البدُء بال (ب 
 اليت قبل الالـ ألنو إ٪تا جيء هبا ألجل سكوف الالـ، وقد زاؿ سكوهنا بالنقل. -

أما إذا اقًتنت ىذه الكلمة ومثيالهتا ْترؼ زائد، فال بد من االبتداء هبػذا اٟتػرؼ الزائػد 
 (. و ) بَااَلهنارتياف بالنقل وذلك ٨توال ٮتفى اإل

  إف كاف ُب الكلمة { بدؿ ٨تو }:جاز لورش وجهاف ، 

 ( مع ثالثة البدؿ ألنو يُػَعدُّ بداًل مغَتاً بالنقل.مفتوحة )االخر وصلالالبدُء هبمزة  - أ
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تعػػػػُت القصػػػػر فقػػػػط ُب البػػػػدؿ ا١تغػػػػَت، ألنػػػػو ١تػػػػا ي( و  مفتوحػػػػة ) اَلخػػػػرالبػػػػدُء بػػػػالـ  - ب
كأهنػػػػا أصػػػػلية، وكػػػػأف و  كانػػػػت ىػػػػذه اٟتركػػػػةضػػػػة  عار  ٤تركػػػػة ْتركػػػػة الػػػػالـ أصػػػػبحت

 .أصالً  الكلمة خالية من ا٢تمز
 و٫تػا االبتػداء بػا٢تمزة أو الػالـ  –الوجهاف ُب ) االسم (  ومنهم ورش: ٬توز لكل القراء– 

 من اٟتجرات. 11{ اآلية      }  :من قولو تعاذل

  رؼ مػػػػن حػػػػروؼ ا١تػػػػد أو سػػػػاكن ْتػػػػ حركػػػػة ا٢تمػػػػزة تعريػػػػف ا١تنقػػػػوؿ إليهػػػػاالـ السػػػػبقت إذا
وىػػو سػػكوف  ، فػػال يُعتػػد ْتركػػة النقػػل لػػالـ ) أؿ التعريػػف (، ونتعامػػل علػػى أصػػلهاصػػحيح

{، بػػيػػػنَّا اآليػػات ٨تػػو }  ،نػػػيػػػاكنػػػاللتقػػاء السا١تػػد  حػػرؼ٭تػػذؼ  ذلػػك الػػالـ، و بنػػاًء علػػى
فتبقػػى صػػحيح  األوؿ حػػرؼ لسػػاكنا أمػػا إف كػػافو  {، أولػػوا األلبػػاب{، }  ُب األرض} 

، حركتػػو العارضػػة والػػيت أتينػػا هبػػا حسػػب القاعػػدة ا١تعروفػػة ُب الػػتخلص مػػن التقػػاء السػػاكنُت
السػػاكن اإلنسػػاف {، كػػذلك لػػو كػػاف  اإلنسػػاف {، } فلينظػػرِ  {، } بػػلِ  ن األمػػرمػػ٨تػػو } 
 {. جاءه األعمىصلة ٨تو } األوؿ 

 
) األوذل (  كلمػة ، وىػيفقػط كلمػة واحػدة مػن عػدـ االعػًتاض بالعػارض استثٌت اإلماـ ورش مالحظة ىامة
ب دغػاـ التنػوين مػن كلمػة ) اإلمػاـ ورش قرأىػا وقػد من النجم،  51{ آية   }  من قولو تعاذل:

] ، 1-اُعتػػػػربت اٟتركػػػػة وكأهنػػػػا أصػػػػلية  - عػػػػاداً ( ُب الػػػػالـ مػػػػن كلمػػػػة ) األوذل (، حيػػػػث اعتػػػػد ْتركػػػػة النقػػػػل
فيكػػوف ىنػا إدغػػاـ  -األوذل  -بسػبب النقػل  ضػػموبعػػده الـ متحركػة بال -عػاداً  -تنػوين  وا٠تالصػة أنػو جػػاء

ولػػو ُب البػػدؿ حػػاؿ الوصػػل القصػػر والتوسػػط  حسػػب القاعػػدة العامػػة ُب أحكػػاـ النػػوف السػػاكنة والتنػػوين [،
ذَل (، أو االبتػداء بػالالـ وبعػدىا أَلُػػو لبػدؿ ) واإلشباع، أما إذا ابتدأ هبػا فلػو االبتػداء هبمػزة مفتوحػة مػع ثالثػة ا

 واو ساكنة مدية ) ُلوذل ( وال ٬توز ىنا ُب البدؿ إال القصر.
 ورش نقل ي( حركة ا٢تمزة إذل الساكن قبلهػا ُب كلمػة   ٔتوضػعيها ُب سػورة يػونس )

 } و ، 51يػػػػػة { آ     ُب قولػػػػػو تعػػػػػاذل: } 

       لػػػػػػػو ُب ٫تػػػػػػػزة الوصػػػػػػػل و ، 91{ آيػػػػػػػة
 -ثالثة أوجو:

                                                 
ثـ تعامؿ م  العارض وىو ويف لمتخمص مف التقاء الساكنيف )أي أعاد النوف إلى سكونيا بدًل مف كسر نوف التن 1

 حركة الالـ(.
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إبػػػدا٢تا ألفػػػاً مػػػع ا١تػػػد ا١تشػػػبع نظػػػراً ل صػػػل وىػػػو سػػػكوف الػػػالـ وعػػػدـ االعتػػػداد  - أ
 .-أي الالـ ا١تفتوحة ا١تنقوؿ إليها فتحة ا٢تمزة  - بالعارض

ا ألفػػػاً مػػػع القصػػػر طرحػػػاً ل صػػػل واعتػػػداداً بالعػػػارض وىػػػو ٖتريػػػك الػػػالـ إبػػػدا٢ت - ب
 .لنقلبسب ا

 تسهيل ٫تزة الوصل بينها وبُت األلف. - ت

 
 السكتباب 

ترؾ اإلماـ ورش السكتات الواجبة عند اإلماـ حفص، مع األخذ بعُت االعتبار أنو يدغم مػا يصػلح منهػا      
، مػن القيامػة 27آيػة  (   )من ا١تطففػُت، وكػذلك قولػو تعػاذل:  14آية  (   )لإلدغاـ وذلك ُب 

 .التوفر شروط اإلدغاـ فيهم

، أي عنػػػػد اإلمػػػػاـ حفػػػػص ُتتاٞتػػػػائز  ُتتالسػػػػكتنفػػػػس و٫تػػػػا ، تػػػػافجائز  فاتعنػػػػد اإلمػػػػاـ ورش سػػػػكت -مالحظػػػػة:
ب البسملة، والسػكتة مع التوبة نفسها وقد تقدـ حكمها ُب با التوبةأي سورة تسبق سورة  هناية علىسكتة ال

 .، وقد تقدـ أيضاً بياهنااٟتاقةاٞتائزة الثانية ىي على لفظ } ماليو { من 
 

 والسكت الوقفؽ بُت و الفر 
 زمن الوقف أطوؿ من زمن السكت. (1
 .عادةً  الوقف يتنفس معو القارئ، أما السكت فال يتنفس معو (2
أف يقػف علػى أي كلمػة مػا دل ٮتػل  السكت ال ٬توز إال عن طريق الروايػة، أمػا الوقػف فيجػوز للقػارئ (3

 با١تعٌت.
فتكمػػل القػػراءة مػػن ٬تػػوز ُب الوقػػف أف تسػػتأنف القػػراءة ٔتػػا قبػػل ا١توضػػع ا١توقػػوؼ عليػػو، أمػػا السػػكت  (4

 .بعد السكتة
 الوقف ال يكوف إال على كلمة، أما السكت فيكوف على كلمة أو حرؼ. (5
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 باب المد والقصر
عػػن لغػػة  امتػػاز ٔتيػػزتُت فءاالقػػر ا١تهمػػة ُب أحكػػاـ التجويػػد وذلػػك ألف  بػػوابمػػن األوالقصػػر ا١تػػد يعػػد بػػاب      
٫تا الغن ) الغنة ( وا١تد ولعل األصل ُب ا١تد ما أخرجو اإلمػاـ البخػاري رٛتػو اهلل ُب صػحيحو عػن قتػادة  العرب
 :سػػألت أنػػس بػػن مالػػك  -أنػػو قػػاؿ  عػػن قػػراءة النػػيب كػػاف ٯتػػد مػػداً " وُب روايػػة أخػػرى "كػػاف  :فقػػاؿ "

قػرأ علػى ابػن  أف رجػالً  أخرجػو اٟتػافظ السػيوطي ُب الػدر ا١تنثػور، وصػححو األلبػاينٯتد صوتو مداً "، وأيضاً ما 
أي بدوف مػد فقػاؿ ابػن مسػعود مػا ىكػذا أقرأنيهػا رسػوؿ  ةلصدقات للفقراء وا١تساكُت { مرسلمسعود } إ٪تا ا

أقرأنيهػا } إ٪تػا الصػدقات للفقػراء وا١تسػاكُت  :وكيف أقرأىػا إيػاؾ يػا أبػا عبػد الػرٛتن فقػاؿ :فقاؿ الرجل اهلل  
 للرجل القراءة بدوف مد. والشاىد ىنا أف ابن مسعود دل يرضَ  ،{ ومدىا

، أمػػا مصػػطلح ا١تػػد ا١تػػد ٔتقػػدار حػػركتُت فقػػطعنػػد علمػػاء التجويػػد يُػػراد بػػو إذا أُطلػػق مصػػطلح القصػػر  مالحظػػة:
 فا١تراد منو ا١تد زيادة على حركتُت.

 .نفصل، وا١تد ا١تتصل، ومد اللُتالصلة الكربى، وا١تد ا١تو ا١تدود وىي: مد البدؿ،  لورش مذىب خاص ُبو 
 

 المد:مذىب اإلماـ ورش في 
، إال حػػػرؼ ) العػػػُت ( ُب فاٖتػػػة إلمػػػاـ ورش ُب ا١تػػػد الػػػالـز وا١تتصػػػل وا١تنفصػػػل ا١تػػػد سػػػت حركػػػاتل (1

 .1 والتوسط سورٌب مرًن والشورى، فلورش ُب ىذا ا١توضع اإلشباع

ذلك عنػػػد اإلمػػػاـ كػػػ ليسػػػتىنػػاؾ بعػػػض الكلمػػػات عنػػػد اإلمػػػاـ ورش فيهػػػا مػػد الـز كلمػػػي وىػػػي  -مالحظػػػة:
{ ُب أحد وجهي الوقف عليها، و٨تو } جاء ءاؿ لػوط { ُب أحػد وجػوه الوقػف علػى  يػٔ ػػػػػػػػػػ   ػوالحفص، ٨تو } 

 موضعو. ] ءاؿ [ وكذلك ٨تو } شاَء أَنشره { ُب أحد وجهي قراءهتا، وغَت ذلك، وسُيشرح كٌل ُب

 -:بدؿمد ال (2

 ا١تػدثر، مػن 31آيػة {  إٯتانػاً  ءامنػواالكتػاب ويػزداد الػذين  أوتػواوىو كل ٫تز ٦تدود ٨تػو } ليسػتيقن الػذين      
سػػواء أكػػاف حػػرؼ ا١تػػد مبػػدؿ مػػن ا٢تمػػزة ٨تػػو ) ءامنػػوا (، أو دل يكػػن ُمبػػدؿ ٨تػػو ) القػػرءاف (، وإمػػا أف يكػػوف 

 ؿ ٨تو } ىؤالء ءا٢تة {، أو بالتسهيل ٨تو ) ءءا٢تتنا (.غَت بالنقل ٨تو ) اآلخر (، أو باإلبدامُ 

                                                 
] َعْيْف [ ل يجوز لورش ِمف طريؽ ا زرؽ لمنافاتو  صمو،  نو يرى مد قاؿ صاحب غيث النف : إف القصر في  1

 محمد عمي حرؼ الميف قبؿ اليمز في ] َشْيء [ و] َسْوء [ فيذا َأْحَرى  ف سبب السكوف أقوى ِمف سبب اليمز.
 .78، ص( ىػ1425العممية،  الكتب دار ) بيروت، السب ، القراءات في النف  غيث الصفاقسي،
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واإلمػػاـ ورش انفػػرد ٔتػػد البػػدؿ، حيػػث أف ٚتيػػع القػػراء متفقػػوف علػػى مػػده حػػركتُت إال ورشػػاً فلػػو فيػػو ثالثػػة      
 أوجو:

 .اإلشباع -3          التوسط -2          ىو ا١تقدـ أداءً و القصر  -1

 .ُب ىذا االستثناءالبدؿ  قصر، فلو كلمتاف وثالثة أصوؿ  ،الثةمن أوجو البدؿ الث ورشلإلماـ  واستثني
 

 فهما: أما الكلمتاف
   :{. يؤاخذكميؤاخذ، تؤاخذنا، }  :٨تو وردت كيفيؤاخذ 

 حيػػث وردت ُب القػػرءاف، ٨تػػو: } يػػابٍت إسػػرائيل {وذلػػك وصػػاًل، أمػػا وقفػػاً 1إسػػرائيل :
ركات، ألف ا١تػد العػارض ح 6/  4/  2فهي من باب ا١تد العارض للسكوف و٘تد ٔتقدار 

 للسكوف أقوى من البدؿ.

 
 المطردة فهي:الثالثة وأما األصوؿ 

 الوقف علػى فػ، { اءً جػز ، اءً مبدلة من التنوين ٨تو } ٝتػ أف تكوف األلف اليت بعد ا٢تمزة
 يتعػُت القصػرألفػاً، و  أُبػدؿ التنػوين ألف بػدؿمد الصوت يشبو  ماعنو  ينت مثل ىذه الكلمات 

 .وليست بدالً  وقفعارضة ألجل الا١تنقلبة  ، ألف األلفىنا

فتكػػػوف ، اً الػػػدار [، ثابتػػػة وقفػػػ ا[، والػػػواو ُب ٨تػػػو ] تَػبَػػػػوَُّءو  شػػػمساأللػػػف ُب ٨تػػػو ] رءا ال تنبيػػػو:
ُب الوصػػل عػػارض  وسػػقوطوالثالثػػة، البػػدؿ  أوجػػووقفػػاً لػػورش بػػدؿ واأللػػف ليسػػت عارضػػة، و 

 لتقاء الساكنُت.ال

  { فيتعػػُت مػػذءوماً، الظم ػػاف، قػػرءاف ٨تػػو: } ح، يػػأٌب قبػػل ٫تػػزة البػػدؿ سػػاكن صػػحيأف
٨تػػو لفػػظ } ا١تػػوءودة { فيكػػوف لػػورش ُب مػػد البػػدؿ  أمػػاُب ىػػذه األلفػػاظ ومػػا شػػاهبها القصػػر، 
 صحيح.بال شبيواألوجو الثالثة، ألفَّ واو اللُت حرؼ 

 {، ألف حػػرؼ ا١تػػد  ، اؤ٘تػػنحػػرؼ ا١تػػد بعػػد ٫تػػزة وصػػل مبتػػدأ هبػػا ٨تػػو } ائتػػوين ردأف يػػ
 .فيتعُت ىنا القصر ،ا٢تمزة فهو عارض بدؿ منم

 حاؿ الوصل ُب البند السابق ننطق هبمزة ساكنة واحدة وىي ٫تزة القطع. تنبيو:
 

                                                 
لستثقاؿ مدتيف في كممة أعجمية كثيرة الحروؼ وكثيرة الدوراف في القرآف، ويضاؼ  -العمماء عف عدـ مدىا: قاؿ 1

 ( فُترؾ مدىا تخفيفًا. بنيت  بنو إلييا غالبًا كممة ممدودة ارخر وىي كممة )
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 واختلف عنو في كلمتين وىما:
األلف فػػ يػػونس، مػػن 59+  51آيػػة {  } األلػػف الثانيػػة مػػن لفػػظ  .1

 .1ليست ا١تقصودة ىنا األوذل

 النجم. من 51آية األوذل {  } عاداً  .2
 

فػػبعض العلمػػاء اعتػػد ُب ىػػاتُت الكلمتػػُت باألصػػل، وأجػػرى فيهمػػا ثالثػػة البػػدؿ، والػػبعض اآلخػػر اعتػػد      
 األوذلفأوجب فيهمػا القصػر، وعلػى ذلػك ففػي قولػو تعػاذل: } عػاداً  -وىو نقل حركة ا٢تمزة  -بالعارض 

ولكػػن ىػػذه األوجػػو الثالثػػة ال تتحقػػق { ففيػػو ثالثػػة البػػدؿ أيضػػاً،  { ثالثػػة البػػدؿ، وأمػػا لفػػظ } 
والػيت ذُكػرت سػابقاً ُب بػاب  -تسهيلها وإبػدا٢تا ألفػاً مػع القصػر واإلشػباع  -على ٚتيع أوجو ٫تزة الوصل 

 ، واٟتاالت اٞتائزة ىي:النقل، فهناؾ أوجو جائزة وأوجو ٦تتنعة
 

وصػػلها ٔتػا بعػدىا، فلػو فيهػا سػػبعة  { عػػن بػدؿ سػابق أو الحػق مػع انفػراد كلمػة }  -الحالػة األولػى:
 أوجو:
 إبداؿ ٫تزة الوصل ألفاً مع ا١تد ا١تشبع وعليو ثالثة البدؿ.  -3، 2، 1      
 تسهيل ٫تزة الوصل وعليو ثالثة البدؿ. -6، 5، 4      
 إبداؿ ٫تزة الوصل ألفاً أيضاً مع القصر وعليو قصر البدؿ. -7      

 
 { عن بدؿ سابق أو الحق مع الوقف عليها، فلو فيها تسعة أوجو: } انفراد كلمة  -الحالة الثانية:

 إبداؿ ٫تزة الوصل ألفاً مع ا١تد ا١تشبع وعليو ثالثة عارض السكوف. -3، 2، 1      
 تسهيل ٫تزة الوصل بُت بُت وعليو ثالثة عارض السكوف. -6، 5، 4      
 القصر وعليو ثالثة عارض السكوف. إبداؿ ٫تزة الوصل ألفاً مع -9، 8، 7      

 

 ( ُب هناية األصوؿ. 1{، وإكماؿ اٟتاالت اٞتائزة، انظر ملحق رقم )  ١تعرفة أصل } 
 
 
 

                                                 
 في ا لؼ ا ولى. أو القصر بوجو المد المشب  ئوذلؾ في حاؿ ما إذا ُقرِ  1
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 :مع بدؿ سابق أو الحق { } في لفظ  لورش األوجو الممتنعة

[،  بعػد الػالـ ُب ] إبداؿ ٫تزة الوصل ألفاً مع اإلشباع، ومعو توسط البدؿ ُب األلف اليت - أ
 وعلى ىذا الوجو ٯتتنع وجهاف ٫تا: القصر واإلشباع سواء ُب البدؿ الالحق أو السابق.

[،  إبداؿ ٫تزة الوصل ألفاً مع اإلشباع، ومعو إشباع البدؿ ُب األلػف الػيت بعػد الػالـ ُب ] - ب
 ُب البدؿ الالحق أو السابق. وعلى ىذا الوجو ٯتتنع وجهاف ٫تا: القصر والتوسط سواء

[، وعلػػى ىػػذا  تسػػهيل ٫تػػزة الوصػػل، ومعػػو توسػػط البػػدؿ ُب األلػػف الػػيت بعػػد الػػالـ ُب ] - ت
 الوجو ٯتتنع وجهاف ٫تا: القصر واإلشباع سواء ُب البدؿ الالحق أو السابق.

[، وعلػػى ىػػذا  تسػػهيل ٫تػػزة الوصػػل، ومعػػو إشػػباع البػػدؿ ُب األلػػف الػػيت بعػػد الػػالـ ُب ] - ث
 الوجو ٯتتنع وجهاف ٫تا: القصر والتوسط سواء ُب البدؿ الالحق أو السابق.

البػػػدؿ ُب األلػػػف الػػػيت بعػػػد الػػػالـ ُب وإشػػػباع ، ومعػػػو توسػػػط قصػػػرإبػػػداؿ ٫تػػػزة الوصػػػل ألفػػػاً مػػػع ال - ج
[ وعلى ىذين ،] ٚتيع األوجو العقلية ا١تًتتبة عليهماٯتتنع  ُتالوجه. 

 

 بدؿ                 و ا١تمتنعة األوج   
    1 :-       6      4   2 
    2 :-     6  4   6 
    3 :-     6 6   2 
    4 :-     6 6   4 

 2   4 تس   -: 5
 6   4 تس   -: 6    
 2   6 تس   -: 7    
 4   6 تس   -: 8    

  9 :-     2 4   2 
  11:-     2 4   4 
  11:-     2 4   6 

12:-     2 6   2 
  13:-     2 6   4 
  14:-     2 6   6 
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{ ىػػػي أربعػػػة عشػػػر وجهػػػاً، سػػػواء مػػػع البػػػدؿ السػػػػابق أو  إذاً األوجػػػو ا١تمتنعػػػة لػػػورش ُب لفػػػظ }      
، ومػن ا١تالحػظ أف األوجػو ا١تمتنعػة علػى إبػداؿ ٫تػزة الوصػل ألفػاً الالحق، وا١تثاؿ السابق كاف على بػدؿ الحػق

[، امتنػػػع عليهمػػػا ٚتيػػػع األوجػػػو  ع توسػػػط وإشػػػباع البػػػدؿ ُب األلػػػف الػػػيت بعػػػد الػػػالـ ُب ]بالقصػػػر، مػػػ
البػػدؿ  أف تسػػاويالعقليػة ا١تًتتبػػة، وكػػأفَّ إبػداؿ ٫تػػزة الوصػػل ألفػػاً بالقصػر أصػػبحت تشػػبو البػػدؿ، فيجػب حينهػػا 

 .أو أف تزيد عنو بوجو الستة أو التسهيل ،اجملاور ٢تا ُب نفس الكلمة

} ُب لفػظ  اً لتوسػط ُب ٫تػزة الوصػل ا١تبدلػة ألفػيراعى أف ا١تأخوذ بػو لػورش ِمػن التيسػَت ىػو اإلشػباع وا -ئدة:فا
ٔتوضػػػعي يػػػونس، والتوسػػػط فقػػػط ُب مػػػد البػػػدؿ بعػػػد الػػػالـ، لكػػػْن طريػػػق التيسػػػَت ُب كِػػػال ا١تػػػدين ىػػػو  { ءاآلف

 .ذا اللفظ ِمن طريق التيسَتالتوسط فقط ألنو عن أيب القاسم خلف بن خاقاف، ىذا ىو الراجح لو ُب ى
ػػْز ال حػػىت وإف قػػاؿ بػػو الػػبعض.  اً توسػػَط ُب ٫تػػزة الوصػػل ا١تبدلػػة ألفػػإال أف الشػػي  الضػػباع ُب إرشػػاد ا١تريػػد دَلْ ٬تُِ

 ويزيد لورش ُب الوقف إشباع ا١تد الذي بعد الالـ للسكوف العارض.
 

 ( ُب هناية األصوؿ. 2للفائدة: انظر ملحق رقم ) 
 .األصوؿ( ُب هناية  3 انظر ملحق رقم )

 
 :مد البدؿ مع ( ءالذكرينلفظ )  اجتماعُ 

يكػوف علػى إبػداؿ ) ٫تػزة الوصػل ( ألفػاً ثالثػة البػدؿ، أمػا علػى  ،لفظ ) ءالذكرين ( مع مػد البػدؿعند اجتماع 
 تسهيل ) ٫تزة الوصل ( فيمتنع القصر، و٬توز فقط التوسط واإلشباع.

 
 مد البدؿ مع ( ءالذكرينلفظ ) 

 البدؿ                  ءالذكرين                            و اٞتائزةاألوج
 قصر                       إبداؿ ألف       -:1
  توسط                  إبداؿ ألف        -:2
  طوؿ                     إبداؿ ألف        -:3
 توسط                      تسهيل         -:4
 طوؿ              تسهيل                         -:5

 ٨          تو: } 

} من األنعاـ 143 اآلية. 
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 -:مالحظة
     لسػػػػػػػػكوف ٨تػػػػػػػػو } اجتمػػػػػػػػع بػػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػع عػػػػػػػػارض لإذا      

      وؼ ػػػػػػوالً والثػػػػاين موقػػػػػػة األوؿ موصػػػػػػػدالف ُب آيػع بػػػػػػػػػػمػػتػػاج{، أو

           و ٨تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: } ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػلػػع

  ،}ُب  لػػورش فالبػػدؿ ا١توقػػوؼ عليػػو ُب ىػػذا ا١تثػػاؿ ومػػا شػػاهبو ىػػو عػػارض للسػػكوف، لػػذلك كػػاف
 :ىي جائزة ستة أوجو اٟتالتُت

 .(دؿ ا١توقوؼ عليو، والعارض للسكوفُب )الب عقصر وتوسط وإشبا  قصر البدؿ ا١توصوؿ وعليو :3+  2+  1
توسػػػط البػػػدؿ ا١توصػػػوؿ وعليػػػو التوسػػػط واإلشػػػباع ُب ) البػػػدؿ ا١توقػػػوؼ عليػػػو، والعػػػارض للسػػػكوف (،   :5+  4

 واإلشباع أرجح، ألنو قراءة الداين على شيخو ) خلف ا٠تاقاين (، وىو طريقو من التيسَت ُب رواية ورش.
 يو اإلشباع ُب ) البدؿ ا١توقوؼ عليو، والعارض للسكوف (.إشباع البدؿ ا١توصوؿ وعل :6
 

 -:مد اللُت ا١تهموز(  4        
 وذلػك ٨تػو } قػريو، والصػيف، أجػل الوقػفمػن حػرؼ اللػُت سػكوف عػارض  ىو أف يأٌب بعدمد اللُت:      
وصػلو يثبػت  ، وُب حػاؿوالتوسػط واإلشػباع -وىػو الػراجح  -جواز الوقف عليو بالقصر  على اتفق القراء{، و 

 حرؼ اللُت من غَت مد.

بعػد أحػد حػرُب اللػُت ٫تػزة ُب كلمػة واحػدة سػواء كانػت متوسػطة ٨تػو } َسػوءة، كهي ػػة {، أو  ردأمػا إذا و      
 متطرفة ٨تو } الَسوء، شيء {، فلورش فيو وجهاف وصالً ووقفاً: 

 األوؿ: التوسط أربع حركات.     
 الثاين: ا١تد ست حركات.     

  ، } مػػػػػػن مػػػػػػرًن 28اآليػػػػػػة  {          مثػػػػػػاؿ: }

   }  من ا١تائدة 31اآلية. 

 ف ٫تا:امن ذلك كلمت ويستثنى
  من الكهف. 58} موئال {، آية 

  من التكوير. 8} ا١توءودة {، آية 

 فيهما حرؼ اللُت دوف مد.يثبت  ورشف
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ف األوؿ ىو مد اللُت ا١تهموز وىو ] ا١توء [ والثاين مد بػدؿ ] ءودة [، فػاألوؿ ا) ا١توءودة ( فيها مد مالحظة:
 (. 6أو  4أو  2، أما الثاين فيمد ) ألنو مستثٌت كما ذُكر ال ٯتد

ُب ٜتسػػة مواضػػع، أربعػػة ُب  وردتوقػػد  ،( للجمػػع) للمثػػٌت أو الػػيت  ُب واو } َسػػوءات { ورش واختلػػف عػػن
اسػتثناىا  العلمػاء(، فػبعض  121(، وموضع ُب سورة طو اآليػة )  27،  26،  22،  21سورة األعراؼ اآليات ) 

أجػرى فلػم ٬ُتػز فيهػا إال القصػر، وبعضػهم  –ألنو اجتمع ُب ىذه الكلمة مد لُت ومد بػدؿ  –من حكم اللُت 
والتوسػط الواو دائر بُت القصػر  أف ا٠تالؼ ُب -ابن اٞتزري  وىو رأي -ىنا  الراجحو التوسط واإلشباع،  فيها

 .اال إشباع فيهو فقط، 

عمليػػة  لػػيس لػػورش فيػػو إال أربعػػة أوجػػوو  ،اللػػُت والبػػدؿ اَمػػدَّ  ف مػػن ا١تػػد ٫تػػا:انوعػػ لفػػظإذاً اجتمػػع ُب ىػػذا ال     
 ىي:و 

ألف مػػػن وذلػػػك سػػػط البػػػدؿ فقػػػط، تو  يكػػػوف معػػػو، وتوسػػػط الػػواو الثالثػػػة و أوجػػػو البػػػدؿمعػػػ ويكػػػوفقصػػر الػػػواو 
ىنػا ىػػو إثبػػات أف ا١تػراد بالقصػػر  ال ٮتفػػىذىبػو توسػػط الػواو ُب ) سػػوءات ( لػيس لػػو ُب البػػدؿ إال التوسػط، و مَ 

 ا١تد ٔتقدار حركتُت. ا١تراد بو ، وليسحرؼ اللُت من غَت مد
 

 ( سوءات)  
 من األعراؼ. 21{ اآلية  ٨       تو اآلية: }      

 البدؿ          لُت سوءات ) اليت للجمع (    األوجو اٞتائزة        
 قصر             قصر               -:1   

        توسط              قصر            -:2
         طوؿ                قصر             -:3   
 توسط        توسط            -:4   
 

 حركات. 6أو  4د ٔتقدار ٯتكوف من قبيل مد اللُت ا١تهموز و الذي على اإلفراد ي} َسوءة {  لفظ تنبيو:
 
 

 -مالحظات:
  ،ًتتفاوت ا١تدود قوة وضعفاً تبعػاً لتفػاوت أسػباهبا، فػ ذا كػاف سػبب ا١تػد قويػاً كػاف ا١تػد قويػا

 وإذا كاف سبب ا١تد ضعيفاً كاف ا١تد ضعيفاً.

 البياف الشي  إبراىيم السمنودي: آللئقاؿ صاحب 
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 فعارض فذو انفصاؿ فبدؿ            أقوى المدود الـز فما اتصل                

 أربعػة افإذا اجتمع مد البػدؿ مػع مػد اللػُت ا١تهمػوز فهنػاؾ سػتة أوجػو، اثنػاف منهمػا ٦تتنعػ ،
 أوجو جائزة، سواء تقدـ البدؿ أو تأخر.

 
 ز لورشاجتماع مد البدؿ مع اللُت ا١تهمو 

 قصر وتوسط البدؿ مع اإلشباع ُب اللُت ا١تهموز. -:لورش يمتنع
 

 اجتماع مد البدؿ مع اللُت ا١تهموز لورشا١تمتنع عند 
 اللُت ا١تهموز     البدؿ     األوجو ا١تمتنعة    
 إشباع       قصر        -:1    
 إشباع            توسط      -:2    
   

، أي حركػات ( 6/  4/  2ُب مػد البػدؿ ) عقػالً سط ُب اللُت ا١تهمػوز فيجػوز لنػا أما إذا كاف منهجنا التو      
 .أوجوأربعة  وز٬تف، و اٯتتنع منها وجه حاصل تركيب ٚتيع ىذه األوجو ىو ستة،

     }  :قولػػػػػو تعػػػػػاذل ا١تهمػػػػػوز فمثػػػػػاؿ تقػػػػػدـ البػػػػػدؿ علػػػػػى اللػػػػػُت     

       } وىػػػي فيجػػػوز فيػػػو أربعػػػة أوجػػػو، مػػػن ا١تائػػػدة 94آيػػػة: 
فقػػػط، ا١تهمػػوز البػػدؿ يتعػػُت عليػػو توسػػط اللػػُت توسػػط فقػػػط، و  ا١تهمػػوز البػػدؿ يتعػػُت عليػػو توسػػط اللػػُتقصػػر 

 .ا١تهموز للُتاواإلشباع ُب توسط ال وعليوإشباع البدؿ و 
 

 تقدـ البدؿ على اللُت ا١تهموز لورش
 اللُت ا١تهموز     البدؿ     األوجو اٞتائزة    
 توسط       قصر        -:1    
 توسط             توسط      -:2    
 توسط       إشباع       -:3    
 إشباع        إشباع       -:4    
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       }  :قولػو تعػاذل علػى البػدؿ ا١تهمػوز ومثاؿ تقدـ اللُت     

     }  ُت لػػػتوسػػط ال :وىػػي ، فيجػػوز فيهػػػا أربعػػة أوجػػومػػن األنعػػاـ 44آيػػة
مػػع إشػػباع البػػدؿ، ا١تهمػػوز وتوسػػط اللػػُت مػػع توسػػط البػػدؿ، ا١تهمػػوز مػػع قصػػر البػػدؿ، وتوسػػط اللػػُت ا١تهمػػوز 

 مع إشباع البدؿ.ا١تهموز إشباع اللُت و 
 

 تقدـ اللُت ا١تهموز على مد البدؿ لورش
 اللُت ا١تهموز          البدؿ  األوجو اٞتائزة  

 قصر      توسط         -:1    
        توسط             توسط      -:2    
          إشباع       توسط       -:3    
 إشباع        إشباع       -:4    
 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ اللقاء) 
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 الهمز
 يأٌب ا٢تمز ُب كلمتُت متتاليتُت. قد يأٌب ا٢تمز ُب كلمة وقد تكوف ىذه ا٢تمزة ساكنة أو متحركة، وقد
 باب الهمز المفرد

 و متحرؾ.مثلو، وىو إما ساكن أ ٬تاورىو ا٢تمز الذي دل 

 ومذىب ورش ُب ذلك حسب ما يلي: :1الهمز المفرد الساكن -أواًل:
ورد فاًء للكلمػة(، حػرؼ مػد مػن جػنس حركػة اٟتػرؼ الػذي قبلػو، وذلػك )٫تز ساكن  أبدؿ ورش كل (أ 

  ، ، ، ،  ،، ٨تػػػػػػػػػػػػو ] وصػػػػػػػػػػػػالً ووقفػػػػػػػػػػػػاً 

 ،  ،  ،  ،  ]. 

{، وإذا جػػاء بعػػد ضػػمة أبدلػػو    ،}  :فػػ ذا جػػاء ا٢تمػػز بعػػد فتحػػة أبدلػػو ألفػػاً، ٨تػػو

 {. }  :{، وإذا جاء بعد كسرة أبدلو ياًء ٨تو   ،}  :واواً ٨تو

 -مالحظة:
الياء ا١تنطوقػة ىنػا  ، ف ف(   )( واليت تقرأ    عند إبداؿ ا٢تمزة ُب ٨تو )     

لك عنػػػد ليسػػت يػػاء ) الػػذي ( ألهنػػػا حػػذفت وصػػالً اللتقػػػاء السػػاكنُت، وإ٪تػػا ىػػي اليػػػاء ا١تبدلػػة، وكػػذ
األلػف ا١تنطوقػة ىنػا ليسػت  (، فػ ف   ( والػيت تقػرأ )   إبداؿ ا٢تمػزة ُب ٨تػو )

 ألػػف ) ا٢تػػدى ( ألهنػػا حػػذفت وصػػالً اللتقػػاء السػػاكنُت، وإ٪تػػا ىػػي األلػػف ا١تبدلػػة، ومثػػل ذلػػك ُب )
   واليت تقرأ ) (  ). 

وىػي: }  ،مػا تصػرؼ مػن لفػظ ] اإليػواء [ سبعة ألفاظ وىي قاعدة إبداؿ ا٢تمز ا١تفرد من ي ورشويستثن
 ، ، ، ، ، ، } ، فقػد حققهػػا كلهػػا ورش مػػع

 .فاًء للكلمة، وعلة ذلك أفَّ اإلبداؿ أثقل من ا٢تمزأفَّ ا٢تمز فيها جاء 

 .األصوؿ( هناية  2٪توذج رقم ) أانظر 
 

 :ألفاظ فقط وىي ةأبدؿ ورش ا٢تمز الساكن ياًء والذي ورد عيناً للكلمة، وذلك ُب ثالث (ب 

                                                 
 (. توِفػيٱرؼ السبعة التالية وىي ) مف بأحد ا ح اً مز المفرد الساكف في القرآف أف يكوف مسبوقمف عالمة الي 1
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1. (  ) ُب موضع واحػد، وىػو قولػو تعػاذل: }  ىذا اللفظ وقد ورد  

 .{ ىكذا } ويقرأىا ، 45بسورة اٟت  األية { 

2. (  )  وسػػواء اقػػًتف بػػالواو لَ ْعػػعلػػى وزف فِ  ذا اللفػػظُب القػػرءاف، وىػػ ردحيػػث و ،

 } و ٨تػػػػػػو: ػػػػػػػػػػػػػاء والػػػػػػالـ أو ٕتػػػػػػرد مػػػػػػن ذلػػػػػػك كلػػػػػػػػأو الفػػػػػػاء أو الػػػػػػالـ أو الف

  ،} {   { ،}    

 { ،}    { ،}  } ، ىكذا ويقرأىا

 { }. 

3. (  )  ُب سػػورة يوسػػف وىػػي:  كلهػػا  ،ُب ثالثػػة مواضػػع ىػػذا اللفػػظ وردوقػػد

 {    }  13آيػػػػػػػػػػة،  {   }  آيػػػػػػػػػػة

14،  {  } ىكػػػذا }  ؤهويقػػػر ، ، وىػػػي علػػػى وزف الفعػػػل17ة آيػػػ

 }. 

و  مػن النبػػأ، 34مػن مػرًن، و) كأسػاً ( آيػة  4و) الػرأس ( آيػة  ،مػن عػبس 37آيػة  ) شػأف يغنيػو (٨تػو أمػا      
 .اعُت الفعل، فال إبداؿ فيه من اإلسراء، فوقعوا 61و) الرؤيا ( آية  ل،عْ على وزف فػَ )بأس(، 

 

 .األصوؿ( هناية  3٪توذج رقم ) أانظر 
 

 96مػػن الكهػػف، وآيػػػة  94{، آيػػة   ا٢تمػػزة ألفػػاً ُب لفظػػي }  أبػػدؿ اإلمػػاـ ورش (ج 

يقاسػػاف علػػى ا١تيػػزاف الصػػرُب حيػػث وىػػذا اللفظػػاف ال  {،  مػػن األنبيػػاء، ىكػػذا } 
 .أهنما لفظاف أعجمياف

 
فهػػي عنػػد ورش ٤تققػػػة ٨تػػو ) اقػػرأ ( علػػػى وزف  والػػيت وقعػػت ] الـ الفعػػػل [ أمػػا ا٢تمػػزات السػػواكن الباقيػػػة     
 ، و٨تو ) يشأ (.لْ عَ افػْ 
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 المتحرؾ: الهمز المفرد -اً:ثاني
 ، وىي:شروطثالثة ب -وصالً ووقفاً  - واواً مفتوحةا١تفرد  ا٢تمزورش بدؿ أ (1

 أف تكوف ا٢تمزة مفتوحة. - أ

 أف تقع ا٢تمزة بعد ضم. - ب

 .فاًء للكلمةأف تقع ا٢تمزة  - ت
 {.   { ،}  { ،}  { ،}}  :٨تووذلك 

كمػا ُب تػأذف (   ) :و٨تػ٭تقق ا٢تمػزة وال يُبػد٢تا  اً ف ف اإلماـ ورش، الشروط الثالثة من ىذه اختل شرط ذا ف     
بسػؤاؿ (  و)، مػن الفرقػاف 32آيػة كمػا ُب (  فػؤادؾ من مػرًن، و) 83( آية  تَػُؤزىم من األعراؼ، و) 167آية 
 .من ص 24آية 

 

 فرد ا١تتحرؾا٢تمز ا١ت قاعدة:
 -٨تو:ووقع بعد ضم ، إذا كاف ا٢تمُز فاءاً للكلمة، واواً مفتوحةورش ا٢تمز ا١تفتوح اإلماـ بدؿ أ
 ) ُمفعَّال (   جاًل (     وَ ) مُ     جاًل ( ؤَ مُ )       
 ) ُمفعِّل (   ذف (    وَ ) مُ     ذف (ؤَ ) مُ       
 ) يُفاعلكم (  اخذكم (   وَ ) يػُ     اخذكم (ؤَ ) يػُ     
 

ُب ثالثػة مواضػع وىػي: }  وردت، وقػد ردتياء مفتوحة حيػث و  (  )٫تزة أبدؿ ورش  (2

     }  و، مػػػػػن البقػػػػػرة 151آيػػػػػة {   

   }  و، مػػػػػػػػػػػػػن النسػػػػػػػػػػػػػاء 165آيػػػػػػػػػػػػػة {     

    } ىا ؤ فيقر ، من اٟتديد 29آية { ىكذا }. 

    ُب قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاذل: }  (  )لفػػػػػػػػػظ ش اإلمػػػػػػػػػاـ ور قػػػػػػػػػرأ  (3

 }  مػػع إدغػػاـ اليػػاء األوذل ُب الثانيػػة فيكػػوف ب بػػداؿ ا٢تمػػزة يػػاًء ، مػػن التوبػػة 37آيػػة
ا أبػدؿ ورش ا٢تمػزة إذل يػاء وكػاف قبلهػا يػاء أدغمهمػ ٔتعٌت أنػو ١تػاالنطق بياء مشددة مرفوعة، 

 {. ىكذا } ه ؤ فيقر ُب بعض، 
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ه ؤ فيقػر ، من سػبأ 14آية  { }  لفظوصالً ووقفاً ُب وذلك ا٢تمزة ألفاً  ورش أبدؿ (4

 .{  }ىكذا 

ه ؤ فيقػػر مػػن ا١تعػػارج،  1{ آيػػة  وصػػالً ووقفػػاً ُب لفػػظ } وذلػػك ا٢تمػػزة ألفػػاً  ورش أبػػدؿ (5

 {. ىكذا } 

 الفعل ) سأؿ ( ُب ا١تعارج ىو فقط ا١تبدؿ ٫تزتو، أما ٨تو ) ُسِ ل ( فال إبداؿ فيها. حظة:مال

مػػن مػػرًن، ىكػػذا )  19{ آيػػة  ا٢تمػػزة إذل يػػاء مفتوحػػة ُب قولػػو تعػػاذل: }  ورش أبػػدؿ (6

 ). 

 
 الهمز المفرد المتحرؾ في بابخاصة لورش  ألفاظ

وال ٮتفػػػى ا١تػػػد ، { ىكػػػذا }  فيقػػػرؤه، مػػػن البينػػػة 7+  6آيػػػة  (  لفػػػظ ) ورش ٫َتَػػػز - أ
 .تصلا١ت

ىكػذا  فيقػرؤهمن اٟتػ ،  17من البقرة، وآية  62آية ، (  لفظ )ُب  ورش ا٢تمز حذؼ - ب

 { }. 

ويًتتػػب علػػى ذلػك ضػػم البػػاء، ائػدة، مػػن ا١ت 69آيػػة ، (  لفػظ ) ُب ورش ا٢تمػػز حػذؼ - ت

 .{ ىكذا }  فيقرؤه

   ( مػػػن قولػػػو تعػػػاذل: }  ُب لفػػػظ )  ورش ا٢تمػػػز حػػػذؼ - ث

    مػػػن التوبػػػة، فقػػػرأ ىػػػذا اللفػػػظ بضػػػم ا٢تػػػاء مػػػن غػػػَت ٫تػػػز، ىكػػػذا }  31{ آيػػػة

 }1. 

                                                 
جميور القراء عمى قراءة ) يضاىوف (، أي ضـ الياء مف غير ىمز، وا صؿ ضاىى، وا لؼ منقمبة عف ياء،  1

رأة ضيياء،  ف الياء أصؿ واليمزة وحذفت مف أجؿ الواو، وا شبو أف يكوف ل ة ضاىى، وليس مشتقًا مف قوليـ ام
 القراءات وجوه عف الكشؼ طالب، أبي بف ]مكي زا دة، ول يجوز أف تكوف الياء زا دة إذ ليس في الكالـ فعيؿ بفتح الفاء.

 .[502، ص( ىػ1404، 1الرسالة، ج مؤسسة ) بيروت، وحججيا، وعمميا السب 
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 ،مػن اجملادلػة [ 2و] ، مػن األحػزاب [ 4آيػة ]  { }  الياء بعد ا٢تمزة ُب لفػظ ورش حذؼ - ج

 ل مػػػع اإلشػػػباعتسػػػهيالُب ا٢تمػػػزة  ولػػػو حػػػاؿ الوصػػػل، ( )مػػػن الطػػػالؽ [ فتصػػػبح ىكػػػذا  4و] 
 -:والقصر، أما وقفاً فلو وجهاف

 قبلها وجهاف: ذيو ا١تقدـ ( ولو ُب حرؼ األلف التسهيل ا٢تمزة بُت بُت ) وىو الوج -األوؿ :
  حركات وىو ا١تقدـ. 6اإلشباع ٔتقدار 

 .القصر ٔتقدار حركتُت 

 إبداؿ ا٢تمزة ياء ساكنة مع ا١تد ا١تشبع ُب األلف اليت قبلها اللتقاء الساكنُت. -الثاين :
اإلشػػباع والقصػر، أو تبػػدؿ يػػاًء  الوقػػف تسػػهل ا٢تمػزة بػػالرـو مػعحػاؿ  الوصػػل فلػو التسػػهيل فقػط، أمػػا إذاً فعنػد

 ساكنة مع ا١تد ا١تشبع، وا٢تمزة ا١تسهلة ىنا بُت ا٢تمزة والياء.
 ( ) 

 

 ( )ٖتذؼ الياء فتصبح 
 

 وصاًل                                                            وقفاً            
 والقصر( ا١تقدـ ) مع اإلشباع  بالرـو تسهل ا٢تمزة          وىو ا١تقدـ والقصر اع تسهل ا٢تمزة مع اإلشب    

 أو تبدؿ ا٢تمزة ياًء ساكنة مع ا١تد ا١تشبع                                                                   
 -٨تو :
 {       ،}من الطالؽ 4ية اآل. 

{         ،} من األحزاب 4اآلية. 
 

}  لفػػظقػػرأ ورش  - ح
٫تػػػا  –] وقػػد ورد ُب موضػػعُت بػػآؿ عمػػراف  ،ورد ُب القػػرآفحيػػث  {، 1

[،   – 38اآليػػة  –، وموضػػع ُب ٤تمػػد – 119يػػة اآل –، وموضػػع ُب النسػػاء – 119و  66اآليػػة 
 -ْتذؼ األلف اليت بعد ا٢تاء، أما ا٢تمزة فلو فيها وجهاف: قرأه ورش

 (.  حركات لسكوف النوف بعد األلف، فتصبح ) 6إبداؿ ا٢تمزة ألفاً مع مدىا  -األوؿ :

 (.  تسهيل ا٢تمزة بُت ا٢تمزة واأللف، فتصبح ) -الثاين :

                                                 
نما ىي بدؿ مف ىمزة الستفياـ، وا صؿ ) ءأنتـ (.] ىا [ عند ورش ليست لمتنبيو كما ىي عند الػػ  1  حفص، وا 
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{ أينمػػا ورد هبمػػزة بعػػد األلػػف مػػع ا١تػػد ا١تتصػػل وٖتػػرؾ حسػػب موقعهػػا  قػػرأ ورش لفػػظ }  - خ

 (. من اإلعراب، ىكذا ) 

 (. { أينما ورد، فيقرؤه ىكذا )  ورش لفظ }  ٫َتَز - د

 (. من اإلخالص، ىكذا ) 4{ آية  ورش لفظ }  ٫َتَز - ذ
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 باب الهمزتين من كلمة واحدة
دائمػاً تكػوف مفتوحػة و٤تققػة ٞتميػع القػراء، و  ٫تػزة اسػتفهاـ إذا اجتمعت ٫تزتاف ُب كلمة واحػدة، فػاألوذل      

 والثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة.

 -أواًل: الهمزتاف المفتوحتاف:
 :ُت[، ف ف لورش وجه   ، مزتُت مفتوحتُت، ٨تو ]أي ا٢ت الثانية مفتوحةكانت   إف      

 الوجو األوؿ: تسهيل ا٢تمزة الثانية بُت بُت.   
 .اً الوجو الثاين: إبداؿ ا٢تمزة الثانية ألف   

 وا٢تمزة ا١تبدلة ألفاً إما أف يكوف بعدىا حرؼ ساكن أو حرؼ متحرؾ، ولكل منهما حكم:
  ٔتقػػدار  اً الزمػػ اً مػػد األلػػف مػػدفت اً سػػاكن - ألفػػاً  لػػذي بعػػد األلػػف ا١تبدلػػةا -اٟتػػرؼ فػػ ف كػػاف

 (.  فتصبح )(،   ٨تو ) ست حركات

   ٔتقػػداراأللػػف  مػػدتمتحركػػاً ف بعػػد األلػػفكػػاف اٟتػػرؼ الػػذي وإف ( حػػركتُت ٨تػػو   آيػػة )

وال يعػد اإلبػداؿ ك، وال ثالث ٢تمػا ُب القػرآف، من ا١تل 16( آية   من ىود، و ) 72
 لعروض حرؼ ا١تد باإلبداؿ.وذلك من باب البدؿ ٔتقدار حركتُت 

 
 -تنبيهات:

 ٯتتنع اإلبداؿ  { لورش ُب  { ،}  ،} { ،}ولػيس عند الوقف ،
ُب ة ُب كلمػػػة واحػػػدة، أمػػػا ثالثػػػة سػػػواكن متتاليػػػ ، وذلػػػك ٕتنبػػػاً الجتمػػػاع1لػػػو إال التسػػػهيل
 فلو الوجهاف التسهيل واإلبداؿ. حاؿ الوصل

[ فيجػػػػوز التسػػػػهيل    ،  ، ] :٨تػػػػوأمػػػػا مػػػػا اتصػػػػل بضػػػػمَت 
 .الثالثة ةالساكناٟتروؼ لزواؿ علة التقاء وصالً ووقفاً، وذلك واإلبداؿ 

مػػػن  6مػػػن األنعػػػاـ، وآيػػػة  68مػػػن النسػػػاء، وآيػػػة  61( آيػػػة   ُب لفػػػظ ) مالحظػػػة:
مػن  2مػن األعػراؼ، وآيػة  123من اإلنسػاف، وآيػة  21من ٤تمد، وآية  21يوسف، وآية 

 النصر، ف ف ورش يقرأ ىذا اللفظ بتحقيق ا٢تمز كحفص.

                                                 
 أجاز البعض في لفظ ) ءأنت ( وقفًا اإلبداؿ أيضًا، ولكنو مرجوح ولـ أقرأ بو. 1



 أصوؿ روايػة ورش عػن نػافػع                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

                                                                                                                 41      

 

 

  لفػظ ُبتسهيل ا٢تمزة الثانية مػع القصػر والتوسػط واإلشػباع ُب البػدؿ لورش  { 

    وقولػو تعػاذل: } من طو،  71من األعراؼ، وآية  123آية  1{

    يلتػبس  حػىت الاإلبػداؿ للهمػزة الثانيػة لػو وٯتتنػع من الػػػػشػػػػػعراء،  49{ آية
ث ٫تػػػزات، األوذل ألف أصػػػػػػل ىػػػذه الكلػػػػمػػػػػػػػة ىػػػو ) أأأمنػػػتم ( أي بػػػثالاالسػػػتفهاـ بػػػا٠ترب، 

حقػق األوذل وسػهل  ، وورشأبدلت ألفاً وىي فاء الكلمػةوالثانية مفتوحتاف والثالثة ساكنة 
 .الثانية وأبدؿ الثالثة

 ُب لفػظ  لورش تسهيل ا٢تمػزة الثانيػة مػع القصػر والتوسػط واإلشػباع ُب البػدؿ { 

وٯتتنع لػو من الزخرؼ،  58آية {      من قولو تعاذل: } { 
ثػػػالث  ، ففػػي ىػػػذا اللفػػظ ٬تتمػػػعاإلبػػداؿ للهمػػػزة الثانيػػة حػػػىت ال يلتػػبس االسػػػتفهاـ بػػػا٠ترب

ا١تفتوحػػػة، والثالثػػػة سػػػاكنة أبػػػدلت ألفػػػاً وىػػػي فػػػاء  والثانيػػػة االسػػػتفهاـ٫تػػػزات، األوذل ٫تػػػزة 
 .السابق من حيث اٟتكم اللفظ، وىي كالكلمة

 
 
 -:ختلفتافاً: الهمزتاف الميثان

،   فلػػػيس لػػػورش إال التسػػػهيل ٨تػػػو ] ؛الثانيػػػة مكسػػػورة أو مضػػػمومةأي  ُتا٢تمزتػػػاف ٥تتلفتػػػ وأمػػػا إذا كانػػػت

  ،   ،   .] 

 -مالحظة:

د ُب ٜتسػػػة مواضػػػع، أينمػػػا ورد، وقػػػد ور {  لفػػػظ }  لػػػورش تسػػػهيل ا٢تمػػػزة الثانيػػػة ُب
مػػن  24مػػن القصػػص، وآيػػة  41و  5مػػن األنبيػػاء، آيػػة  73مػػن التوبػػة، وآيػػة  12ىػػي: آيػػة 

إبػػػػػػدا٢تا يػػػػػػاء ٤تضػػػػػػة مػػػػػػا أ{، و    }  :٨تػػػػػػو قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل، سػػػػػػجدةال
 .، وغَت معموؿ بوهذا الوجو ليس من طريق الشاطبيةفمكسورة، 

 

 .األصوؿُب هناية (  4) م ٪توذج رقأانظر 
 

                                                 
 زاد ورش ىمزة استفياـ عمى ىذا المفظ. 1
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 فصل في االستفهاـ المكرر
 التارل:ك ،ُب القرآف الكرًن ُب أحد عشر موضعاً ُب تسع سورا١تكرر االستفهاـ  ورد

{            قولػػو تعػػاذل: }  .1
 عد.من الر  5آية 

   } يُقرأ لورش:و         .} 

{ آيػػػػػػػة          قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل: }  .2
 من اإلسراء. 49

{ آيػػػػة          تعػػػاذل: }  قولػػػو .3
 من اإلسراء. 98

مػػػػن  82{ آيػػػػة         قولػػػػو تعػػػػاذل: }  .4
 .فو ا١تؤمن

         قولػػػػػػػو تعػػػػػػػػاذل: }  .5
 من النمل. 67{ آية 

 {.         } قرأ لورش: يُ و        

          قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاذل: }  .6

         مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  29 ،28{ اآليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 العنكبوت.

           } ش: قػػػرأ لػػػور يُ و        

          .} 

            قولػػػػػو تعػػػػػاذل: }  .7

   من السجدة. 11{ آية 

مػػػػػػػػػػػػن  16{ آيػػػػػػػػػػػػة        قولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاذل: }  .8
 الصافات.
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 من الصافات. 53{ آية        قولو تعاذل: }  .9

        قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذل: }  .11

  من الواقعة. 47{ آية 

          } قولػػػػػو تعػػػػػػاذل:  .11
 من النازعات. 11، 11اآليتاف  {

 االستفهاـ ا١تكررمذىب ورش ُب 
إال موضػػعي النمػػػل ُب ٚتيػػع ا١تواضػػع السػػابقة قػػرأ ورش باالسػػتفهاـ ُب اللفػػظ األوؿ واإلخبػػار ُب اللفػػظ الثػػػاين 

 أصلو ُب تسهيل ا٢تمزة الثانية. وال ٮتفى، ر ُب األوؿ واالستفهاـ ُب الثاينباإلخبا ٫تاقرؤ ي نو ف ،والعنكبوت
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 باب الهمزتين من كلمتين
ْتيػػث تكػػوف ا٢تمػػزة األوذل ُب آخػػر الكلمػػة  ُب كلمتػػُت، ُت وصػػالً الػػواقعتُت٫تػػا ٫تزتػػا القطػػع ا١تتجػػاورت تعريػػف:
  أوؿ الكلمة الثانية.الثانية ُب وا٢تمزة األوذل

وقلنػػا وصػػاًل: ألنػػو ُب حػػػاؿ الوقػػف ال تعتػػرباف ٫تػػزتُت متجػػػاورتُت، ألف الوقػػف علػػى ا٢تمػػزة األوذل أسػػػقط      
 .شرط التقائهما

 و٫تا قسماف، ا٢تمزتاف ا١تتفقتاف ُب اٟتركة، وا١تختلفتاف ُب اٟتركة.

 تاف المتفقتاف في الحركة:الهمز  -أواًل:
{، وإمػػػا مكسػػػورتاف ٨تػػػو }     ،   ، حتػػػاف ٨تػػػو } و٫تػػػا إمػػػا مفتو      

    ،    ،     { وإمػػػػػػا مضػػػػػػمومتاف ٨تػػػػػػػو ،} 

  من األحقاؼ، وال ثايَن ٢تا ُب القرءاف. 32{ آية 

ورش ا٢تمػػػزة األوذل مػػػن ا٢تمػػػزتُت ا١تتفقتػػػُت ُب اٟتركػػػة سػػػواء كانتػػػا مفتػػػوحتُت أو مكسػػػورتُت أو  حقػػػقوقػػػد      
 مضمومتُت.

 :بطريقتُت  ُب اٟتركةُتا١تتفقت كلمتُتالا٢تمزتُت من يتخلص ورش من التقاء 
األلػف، وُب ا١تكسػورة بينهػا وبػُت اليػاء، وُب ا١تضػمومة بينهػا وبػُت و زة ففي ا١تفتوحة بُت ا٢تم التسهيل: (1

 الواو.

جنس حركة ا٢تمػزة األوذل ) أو مػن جػنس حركتهػا (، ن حرؼ مد ميبدؿ ورش ا٢تمزة الثانية  اإلبداؿ: (2
ا بػد٢تزة ا١تكسػورة يا٢تمػ، و (   ( تصػبح )   ٨تػو ) ا ألفاً بد٢تفا٢تمزة ا١تفتوحة ي

واواً  ابػػػد٢توا٢تمػػػزة ا١تضػػػمومة ي، (    ( تصػػػبح )    ٨تػػػو ) يػػػاًء سػػػاكنة

 .(   ( تصبح )   ٨تو ) ساكنة

 الت:حا أربعوللحرؼ الذي يأٌب بعد ا٢تمزة ا١تبدلة 
{،   }  ٨تػو ،ةػػػػيػػلػػمتحركػاً ْتركػة أص بدلةأف يكوف اٟترؼ الذي بعد ا٢تمزة ا١ت - أ

{، فيبػػػػػدؿ ورش ا٢تمػػػػػزة الثانيػػػػػة حػػػػػرؼ   {، و}    و} 
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ؿ ألف حػػػرؼ ا١تػػػد بػػػدالمػػد ٔتقػػػدار حػػػركتُت فقػػػط، وال يعػػد حػػػرؼ ا١تػػػد ىػػػذا مػػػن قبيػػل مػػػد 
 بدالو من ا٢تمزة.بسبب إعارض 

، ٨تػػو } ) غػػَت األلػػف ( أف يكػػوف اٟتػػرؼ الػػذي بعػػد ا٢تمػػزة ا١تبدلػػة سػػاكناً سػػكوناً أصػػلياً  - ب
   22{ آيػػػة  { ،مػػػن عػػػبس     آيػػػة }مػػػن ىػػػود، }  71

   مػػػػػن األعػػػػػراؼ، و 47{ آيػػػػػة {     آيػػػػػة }187 
من الشعراء، فيبدؿ ورش ا٢تمزة الثانية حرؼ مػد ٔتقػدار سػت حركػات، ويصػبح مػن قبيػل 

.  ا١تد الالـز
 

 ( ُب هناية األصوؿ. 5٪توذج رقم ) أانظر 
 

أي بسػػػػبب التقػػػػاء  -أف يكػػػػوف اٟتػػػػرؼ الػػػػذي بعػػػػد ا٢تمػػػػزة ا١تبدلػػػػة متحركػػػػاً ْتركػػػػة عارضػػػػة  - ت
 ، وورد ذلػػك ُب ثالثػػة مواضػػع ُب القػػرآف ال رابػػع ٢تػػا وىػػي: } -و النقػػل السػػاكنُت أ

     33{ آيػػػة  { مػػػن النػػػور، و     آيػػػة }

، فيجػػوز لػػورش ألحػػزابمػػن ا 51{ آيػػة     مػػن األحػػزاب، و }  32
 -ُب ا١تواضع الثالث السابقة وجهاف:إضافًة للتسهيل 
  ست حركات نظراً ل صل.ٔتقدار ا١تد 

  نظراً للحركة العارضة.ُتحركتٔتقدار القصر  

الثالثػػة يكػػوف ا١تػػد مػػع القصػػر ُب حػػاؿ الوصػػل، أمػػا لػػو وقفنػػا علػػى الكلمػػة الػػيت  ُب ا١تواضػػع فائػػدة:
 ف لنا اإلشباع فقط على وجو اإلبداؿ.فيها ا٢تمزة الثانية فيكو 

 

{ ثالثػػػة    {، و}     }  قولػػػو تعػػػاذل:ُب  وصػػػالً  لػػػوفعلػػػى ذلػػػك  وبنػػػاءً 
 أوجو:

 التسهيل بُت بُت. (1

، وىػػػو سػػػكوف اٟتػػػرؼ الػػػذي بعػػػد ا٢تمػػػزة بنػػػاًء علػػػى األصػػػلاإلبػػػداؿ مػػػع ا١تػػػد  (2
 .ا١تبدلة

، وىػي حركػة النقػل ُب ) إف أراد (، اإلبداؿ مػع القصػر وذلػك للحركػة العارضػة (3
 .والكسرة العارضة اللتقاء الساكنُت ُب ) إف اتقينت (
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 -مالحظة مهمة:
مػػػن البقػػػرة، وقولػػػو  31{ آيػػػة   }  :مكسػػػورة ُب قولػػػو تعػػػاذل إبػػػداؿ ا٢تمػػػزة الثانيػػػة يػػػاءً أيضػػػاً ورش لػػػ 

 من النور. 33{ آية      }  :تعاذل

، السػػابقة ويػػزداد عليهػػا وجػػو إبػػدا٢تا يػػاء مكسػػورةثالثػػة أوجػػو ك، { أربعػػة أوجػػو  فيكػػوف لػػورش ُب } 
 :وىذه األوجو ىي

 تسهيل ا٢تمزة الثانية بُت بُت. .1

، وىػػػو سػػػكوف اٟتػػػرؼ الػػػذي بعػػػد صػػػلمػػػع اإلشػػػباع، بنػػػاًء علػػػى األ يػػػاءً إبػػػدا٢تا  .2
 .ا٢تمزة ا١تبدلة

 .للحركة العارضة وىي حركة النقلمع القصر حركتُت،  ياءً إبدا٢تا  .3

 إبدا٢تا ياء مكسورة. .4

 

 { ثالثة أوجو:  يكوف لو ُب } و 
 .تسهيل ا٢تمزة الثانية 

  بدلةأصلي بعد ا٢تمزة ا١تف و ست حركات لوقوع سك ٔتقدارإبدا٢تا حرؼ مد. 

 .إبدا٢تا ياء مكسورة 

   -مالحظة:
، فهػػو ٥تػػرج بػػُت ا٢تمػػزة واليػػاءسػػهلة ا١تا٢تمػػزة  ٩تػػرجالفػػرؽ بػػُت الوجػػو األوؿ والثالػػث ىػػو: أننػػا ُب األوؿ كنػػا      
 .، فهو ٥ترج أصلي٥ترج الياء من ٩ترج اٟترؼوأما الوجو الثالث ف ننا  فرعي،

 
بعدىا كلمػة موقػوؼ عليهػا ) عػارض للسػكوف (، فلػو فيهػا  اءلورش ُب } ىؤالء إف { إذا ورد قبلها بدؿ، وج

 .وجو فقط 18وجو، ولكن يقرأ بػ  27

 .األصوؿُب هناية (  6 ) ٪توذج رقمأانظر 
 

  }  :كمػػا ُب قولػػو تعػػاذل ألفػػاً، - الػػذي بعػػد ا٢تمػػزة ا١تبدلػػة -أف يكػػوف اٟتػػرؼ  - ث

    جػػػػػر، وقولػػػػػو تعػػػػػاذلمػػػػػن اٟت 61{ آيػػػػػة:  {   
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   ألفػػاف،  عنػػده جتمػػعابوجػػو اإلبػػداؿ فػػ ف قػػرأ ورش مػػن القمػػر،  41{ آيػػة
فيجتمػػػع ) ءاؿ (  ُب لفػػػظالػػػيت بعػػػدىا  الثانيػػػة لػػػفواأل ،ن ا٢تمػػػزةعػػػا١تبدلػػػة  األوذل األلػػػف
 فيجوز وجهاف:وعليو ساكناف،  حين ذ
 القصػػر ُب األلػػف ألنػػو  ٗتلصػػاً مػػن التقػػاء السػػاكنُت، ويتعػػُت حػػذؼ إحػػدى األلفػػُت

 .وليها متحرؾ

  ىػػػذه األلػػػف بػػػُت السػػػاكنُت فتفصػػػل والفصػػػل بينهمػػػا بػػػألف ثالثػػػة، إثبػػػات األلفػػػُت
 .ست حركات يتعُت ا١تد الطويل ٔتقدارو اجتماعهما،  بُتوٖتوؿ 

ءاؿ فرعػػػػوف { ما جػػػػاء ءاؿ لػػػػوط {، و } ولقػػػػد جػػػػاء ػػػػػػلػػورش ُب } فػػػػػػوف لػػػػػػكػػيفػػ
 ٜتسة أوجو:

تسػػهيل ا٢تمػػزة الثانيػػة مػػع القصػػر ُب األلػػف ألهنػػا مػػن بػػاب مػػد البػػدؿ  .1
 ا١تغَت بالتسهيل.

تسهيل ا٢تمزة الثانية مػع التوسػط ُب األلػف ألهنػا مػن بػاب مػد البػدؿ  .2
 ا١تغَت بالتسهيل .

تسهيل ا٢تمزة الثانية مػع اإلشػباع ُب األلػف ألهنػا مػن بػاب مػد البػدؿ  .3
 هيل.ا١تغَت بالتس

 إبداؿ ا٢تمزة الثانية ألفاً مع القصر. .4

 إبداؿ ا٢تمزة الثانية ألفاً مع اإلشباع. .5

}  :كمػػا ُب قولػػو تعػػاذل  وىػػو } إال ءاؿ لػػوط {  وإذا نظرنػػا إليهػػا مػػع البػػدؿ قبلهػػا
           

          كػػػاف لػػػو  ،}
 فيها تسعة أوجو:

قصػػػػػر البػػػػػدؿ ُب } إال ءاؿ لػػػػػوط { وعليػػػػػو ُب } جػػػػػاء ءاؿ لػػػػػوط {  (1
 تسهيل ا٢تمزة الثانية مع القصر.

ؿ لػػػػػوط { قصػػػػػر البػػػػػدؿ ُب } إال ءاؿ لػػػػػوط { وعليػػػػػو ُب } جػػػػػاء ءا (2
 .مع القصر اً ألف إبداؿ ا٢تمزة الثانية

قصػػػػػر البػػػػػدؿ ُب } إال ءاؿ لػػػػػوط { وعليػػػػػو ُب } جػػػػػاء ءاؿ لػػػػػوط {  (3
 .اإلشباعمع  اً ألف إبداؿ ا٢تمزة الثانية
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توسػػػػط البػػػػدؿ األوؿ وعليػػػػو ُب } جػػػػاء ءاؿ لػػػػوط { تسػػػػهيل ا٢تمػػػػزة  (4
 الثانية مع التوسط.

 داؿ ا٢تمزة الثانيػةإبتوسط البدؿ األوؿ وعليو ُب } جاء ءاؿ لوط {  (5
 .مع القصر اً ألف

 إبداؿ ا٢تمزة الثانيػةتوسط البدؿ األوؿ وعليو ُب } جاء ءاؿ لوط {  (6
 .مع اإلشباع اً ألف

البػػػػدؿ األوؿ وعليػػػػو ُب } جػػػػاء ءاؿ لػػػػوط { تسػػػػهيل ا٢تمػػػػزة  إشػػػػباع (7
 .اإلشباعالثانية مع 

 إبػداؿ ا٢تمػزة الثانيػةالبدؿ األوؿ وعليو ُب } جاء ءاؿ لوط {  إشباع (8
 .مع القصر اً ألف

 إبػداؿ ا٢تمػزة الثانيػةالبدؿ األوؿ وعليو ُب } جاء ءاؿ لوط {  إشباع (9
 .مع اإلشباع اً ألف

} ولقػػػد جػػػاء ءاؿ  :وكػػػذلك إذا نظرنػػػا إليهػػػا مػػػع بػػػدؿ بعػػػدىا كمػػػا ُب قولػػػو تعػػػاذل
 ػاياتنا كلها { كاف لو فيهما تسعة أوجو وىي:ءفرعوف النذر * كذبوا بػ

هما وإشباعهما كل ذلك مع تسػهيل ا٢تمػزة الثانيػة ُب } قصر األوؿ والثاين وتوسط
جػػػػاء ءاؿ { ٍب إبػػػػداؿ األوؿ مػػػػع ا١تػػػػد والقصػػػػر وعليػػػػو ُب الثػػػػاين القصػػػػر والتوسػػػػط 

 واإلشباع.

باجتمػػػاع } جػػػاء ءاؿ لػػػوط { مػػػع بػػػدؿ سػػػابق أو الحػػػق، فاألصػػػل أف  مالحظػػػة:
لإلبػػػػداؿ ( [،  2للتسػػػػهيل +  3وجػػػػوه )  5× بػػػػدؿ  3وجػػػػو، وىػػػػي ]  15يكػػػػوف 
أوجػػو فقػػط وىػػي الػػيت سػػبقت، أمػػا األوجػػو  9 ىػػذه األوجػػو ٚتيعهػػا ٬تػػوز مػػنولكػػن 

 أوجو. 6ا١تمتنعة فعددىا 
 

 .األصوؿُب هناية (  7 ) ٪توذجأانظر 
 

ٚتيػػػع ا١تػػػدود ُب أوجػػػػو ) جػػػاء ءاؿ ( ُب حػػػػاؿ  علػػػػى وجػػػو التسػػػػهيل -:مالحظػػػة
قصػػر أو الوصػػل تكػػوف مػػن قبيػػل مػػد البػػدؿ، أمػػا إذا وقفنػػا علػػى ) ءاؿ ( فيكػػوف ال

 العارض للسكوف.ا١تد التوسط أو اإلشباع من قبيل 
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 تاف المختلفتاف في الحركة:الهمز  -اً:ثاني
عنػػد اجتمػػاع ٫تػػزتُت ُب كلمتػػُت ف مػػا أف تكػػوف األوذل مفتوحػػة أو مكسػػورة أو مضػػمومة، والثانيػػة كػػذلك،      

صػور،  6اٟتركػة فيبقػى مػن ذلػك ف ُب اف متفقتػا، ثالثة منها تكوف ا٢تمزتػصورفمجموع ىذه الصور ىو تسعة 
ُب القػػرآف، ودل  فػػأتى منهػػا ٜتػػس صػػورىػػذه الثالثػػة ٖتػػدثنا عنهػػا ُب الػػدرس السػػابق، أمػػا األوجػػو السػػتة ا١تتبقيػػة 

 ىي إذا كانت األوذل مكسورة والثانية مضمومة.و  تأت الصورة السادسة،

مكسػورة، وجػاءت األوذل مضػمومة أو  والذي جاء ُب القرءاف ىو: أف األوذل مفتوحة والثانية مضػمومة أو     
ف األوذل مضػػمومة والثانيػػة مكسػػورة، أمػػا الصػػورة السادسػػة والصػػورة ا٠تامسػػة ىػػي أمكسػػورة والثانيػػة مفتوحػػة، 

 ُب القرءاف. مكسورة والثانية مضمومة فلم تأتِ  وىي أف األوذل

اف، واجملموعػػة الثانيػػة فيهػػا ا٠تمػػس تنقسػػم إذل ثػػالث ٣تموعػػات، اجملموعػػة األوذل فيهػػا صػػورتىػػذه الصػػور      
 صورتاف، واجملموعة الثالثة فيها صورة واحدة فقط.

األوذل مفتوحػة والثانيػة مكسػورة أو مضػمومة،  على النحو التػارل: ٫تا فاأما اجملموعة األوذل فتكوف الصورت     
والثانيػػة مفتوحػػة، وأمػػا األوذل مضػػمومة أو مكسػػورة  علػػى النحػػو التػػارل:ف اوأمػػا اجملموعػػة الثانيػػة فتكػػوف الصػػورت

 اجملموعة الثالثة ففيها صورة واحدة وىي أف األوذل مضمومة والثانية مكسورة.
 

 اٟتركة من كلمتُتذىب ورش ُب ا٢تمزتُت ا١تختلفتُت ُب م
وكانػػت األوذل مفتوحػػة، والثانيػػة مكسػػورة أو  ف ُب اٟتركػػة مػػن كلمتػػُتاف ٥تتلفتػػا٫تزتػػ تاجتمعػػإذا  .1

    ،] وذلػػػػػػك ٨تػػػػػػو: ا١تكسػػػػػػورة  ،هل الثانيػػػػػػة منهمػػػػػػايسػػػػػػ اً ورشػػػػػػ فَّ ، فػػػػػػمضػػػػػػمومة

   [ وا١تضمومة ،]  ]  من ا١تؤمنُت وال ثاين ٢تا ُب القرآف. 44آية 

كانػػت األوذل مضػػمومة أو مكسػػورة والثانيػػة و  ُب اٟتركػػة مػػن كلمتػػُت فاف ٥تتلفتػػا٫تزتػػاجتمعػػت إذا  .2
 ] ) ، ٨تػو: حػرؼ مػن جػنس حركػة ا٢تمػزة األوذلالثانيػة منهمػا  يبػدؿ اً ف فَّ ورشػمفتوحة 

         فتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح ،   ( ،)       فتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح ، 

  ( ، )        فتصػػػػػبح ،    ،] )

   ( ، )   ، فتصبح وا١تكسورة ] )

       فتصبح ،    .] ). 
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 فلورش ُب الثانية منهما وجهاف:رة، إذا كانت األوذل مضمومة، والثانية مكسو  .3

 تسهيل ا٢تمزة الثانية بينها وبُت الياء. - أ

 اإلبداؿ، أي إبدا٢تا واواً خالصة مكسورة. - ب

 [.      ،     ، ] ٨تو: 
 

 أٯتن سويد: د/ نظموىو من  ،ا١تختلفتُت ُب اٟتركة من كلمتُتبيت شعر ٮتتصر مذىب ورش ُب ا٢تمزتُت 
 خرى أبدؿِ فتُح االُ    فتُح ااُلوذل َسهِل     
 ػدؿِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكذاَؾ أبػ   ػهِل ػػػػػػػػغََت فتِح س    

 .األصوؿُب هناية (  8) ٪توذج أانظر 
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 وأحكامها باب ىاء الكناية
تسميتها هبػاء الكنايػة ألنػو يكػٌت هبػا عػن ا١تفػرد ا١تػذكر الغائػب، وتسػمى أيضػاً ىػاء الضػمَت، وتعػرؼ  سبب    

 ُب اصطالح القراء با٢تاء الزائدة الدالة على ا١تفرد ا١تذكر الغائب.

الػػة وخػػرج بقولنػػا ) الد ،مػػن مػػرًن 45خػػرج بقولنػػا ) زائػػدة ( ا٢تػػاء األصػػلية ٨تػػو ] لػػ ن دل تنتػػِو [ اآليػػة قػػد و      
على ا١تفرد ا١تذكر الغائب ( ا٢تاء الدالة على ا١تفرد ا١تؤنث ٨تو ] إليهػا [، والدالػة علػى التثنيػة ٨تػو ] عليهمػا [، 

 والدالة على اٞتمع مطلقاً ٨تو ] إليهم، إليهنَّ [.

 وتتصل ىاء الكناية باالسم ٨تو } إذل أجلو {، وبالفعل ٨تو } ويعلُمو {، وباٟترؼ ٨تو } إليو {.      

واألصػل ُب ىػػاء الكنايػة الضػػم ٨تػو } لَػػُو {، إال أف يقػع قبلهػػا كسػر أو يػػاء فتكسػر للمناسػػبة، وقػد تضػػم      
مػػػن الكهػػػف،  63عمػػػالً باألصػػػل، كمػػػا ُب روايػػػة حفػػػص ُب قولػػػو تعػػػاذل: } ومػػػا أنسػػػانيُو إال الشػػػيطاف { آيػػػة 

ماـ ٛتزة ٨تو قولػو تعػاذل: } ألىلػُو امكثػوا من الفتح، وكما قرأ اإل 11وقولو تعاذل: } ٔتا عاىد عليُو اهلل { آية 
 من القصص. 29آية  من طو، و 11{ آية 

 

 :ىي حاالت أربع ُب القرآف الكرًن٢تاء الكناية : ىاء الكنايةأحواؿ 
 .{اهلل ا١تلك  ه، أف ءاتاف، وءاتيناه اإل٧تيلءافيو القر أف تقع بُت ساكنُت ٨تو }  .1

 .{ِو األعلى لو ا١تلك ولو اٟتمد، ربِّ قولُو اٟتق،  }:دىا ساكن ٨توأف يكوف قبلها متحرؾ وبع .2

 .1ال ٬تتمع ساكنافكي   اٟتالتُتىاتُت ُب  الكناية على عدـ صلة ىاءمتفقوف القراء و 
، خػػػػذوه فػػػػاعتلوه إذل سػػػػواء وشػػػػَروه بػػػػثمن } :يكػػػػوف قبلهػػػػا سػػػػاكن وبعػػػػدىا متحػػػػرؾ، ٨تػػػػوأف  .3

 .{عقلوه وىم  ، اٞتحيم

 .ُب ىذه اٟتالةالكناية ال يصل ىاء  ومنهم اإلماـ ورش راءالق وٚتهور

 .{ فأخرج بِو ِمن الثمرات } :أف تقع بُت متحركُت ٨تو .4

ٚتيع القراء يصل ا٢تاء بواو لفظية إف كانت مضػمومة وبيػاء لفظيػة إف كانػت مكسػورة، إال ف فَّ ُب ىذه اٟتالة و 
 لبعضهم. ثٍتػستُ اما 

 أحكاـ ىاء الكناية لورش:
 :التارلُب باب ىاء الكناية ُب  ا٠تالؼ بُت ورش وحفصيتلخص 

                                                 
1
(، مف قولو تعالى ) فأنت  ، فقد قرأه البزي عف ابف كثير بصمة الياء بواو وتشديد التاء في ) تميىاً واحد اً إل موضع  

 مف سورة عبس. 10عنو تَّميى ( ارية 
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 :ىي ألفاظ ةثالث ا٢تاء مع الصلة ُب ورش كسري - أ

1) (   آية )من الشعراء، ىكػذا  36من األعراؼ، وآية  111

 {  }. 

2) (    آيػػة )قػػرأ  اً ورشػػمػػن النػػور، مػػع مالحظػػة أفَّ  52

 }القػػػػػػػػػػػػػاؼ ُب ىػػػػػػػػػػػػػذا ا١توضػػػػػػػػػػػػػع أيضػػػػػػػػػػػػػاً، ىكػػػػػػػػػػػػػذا  بكسػػػػػػػػػػػػػر

}. 

3) (    آية )28 { من النمل، ىكذا  }1. 

 قرأ ورش بكسر ا٢تاء ُب موضعُت ٫تا: - ب

، مػػػن الكهػػػف 63{ آيػػػة     قولػػػو تعػػػاذل: }  .1

 .، وال ٮتفى تقليل أنسانيو[    ىكذا ] 

مػػػػػػػػػن  11 { آيػػػػػػػػػة      قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاذل: }  .2

النقػل،  وال ٮتفػى[،       ىكػذا ] الفتح، 
 ترقيق الالـ من لفظ اٞتاللة ألنو سبقها كسر. اء، وكذلكوذات الي

   ُب قولػػو تعػػاذل: }  -أي دوف صػػلة  -قػػرأ ورش بقصػػر ا٢تػػاء  - ت

 [.  من الفرقاف، ىكذا ]  69{ آية 

{     قرأ بضم ىاء الكناية مع صلتها بػواو لفظيػة ُب قولػو تعػاذل: }  - ث

] من الطالؽ، ىكذا  3آية    ]2 ،النقل وال ٮتفى. 

  قػػػػرأ ورش بكسػػػػر ىػػػػاء الكنايػػػػة مػػػػع صػػػػلتها بيػػػػاء لفظيػػػػة ُب قولػػػػو تعػػػػاذل: }  - ج

     من ا١تائدة، ىكذا  67{ آية [ ]3. 

                                                 
 المنفصؿ حاؿ الوصؿ. حكـ المد ل يخفى 1

 .وفتح الراء، فيترتب عمى ذلؾ ضـ ىاء الكناية وذلؾ لمناسبة فتح الراء بتنويف ال يف لموض ىذا ا ورشقرأ  2
، فيترتب عمى ذلؾ كسر ىاء الكناية لؼ بعد الالـىذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والياء وزيادة أ ورشقرأ  3

 .وذلؾ لمناسبة كسر التاء



 أصوؿ روايػة ورش عػن نػافػع                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

                                                                                                                 53      

 

 

  بكسػػػر ىػػػاء الكنايػػػة مػػػع صػػػلتها بيػػػاء لفظيػػػة ُب قولػػػو تعػػػاذل: } ورش قػػػرأ  - ح

    من األنعاـ، ىكذا  124{ آية [ ]1. 

 
 مالحظة:

 -مػػػن الزمػػػر ، بالضػػػم  7{ آيػػػة     } يقػػػرأ ورش لفػػػظ ) يرضػػػو ( ُب قولػػػو تعػػػاذل: 
 .من غَت صلة كحفص -ضم ا٢تاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، فيترتب عمى ذلؾ كسر ىاء الكناية ىذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والياء وزيادة ألؼ بعد الالـ ورشقرأ  1

 .وذلؾ لمناسبة كسر التاء
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 باب اإلدغاـ
 اإلدخاؿ. اإلدغاـ لغة:
 وىو قسماف: من جنس الثاين، اً مشدد اً واحد اً حرؼ ْترؼ ْتيث يصَتاف حرف إدخاؿ ىو: اصطالحاً 

 كبَت وصغَت.
 وما ال يدغم. والغرض من دراسة ىذا الباب معرفة ما يدغم منو 

 :ضربالتقاء اٟترفُت واجتماعهما على ثالثة أ
 .{يفصل بينهما فاصل كالتقاء الباءين ُب } وال يغتب بعضكم  اّل بأاألوؿ: التقاؤ٫تا ُب اللفظ وا٠تط، 

 ىو {، فالصلة فاصلة بينهما. والثاين : التقاؤ٫تا ُب ا٠تط فقط، ٨تو } إنو
 .، } طسم {و } أنا نذير {الثالث : التقاؤ٫تا ُب اللفظ فقط، ٨ت

 قاعدة عامة مهمة
 .1كل حرفُت يلتقياف إما أف يكوف خروجهما من عضوين أو من عضو واحد

 فػ ذا اجتمعػت  ،ف ف كاف خروجهما من عضوين فهما متباعػداف إال الغػُت وا٠تػاء مػع القػاؼ والكػاؼ
رفُت يكونػػػػػاف فػػػػ ف اٟتػػػػ ،الغػػػػُت مػػػػع القػػػػاؼ أو الكػػػػػاؼ، أو اجتمعػػػػت ا٠تػػػػاء مػػػػع القػػػػػاؼ أو الكػػػػاؼ

متقاربُت؛ ألهنما وإف كانا ٮترجاف من عضوين إال أف بُت ٥ترجيهما قرباً؛ إذ الغُت وا٠تاء ٮترجػاف مػن 
فبػػُت  ،أدىن اٟتلػػق ٦تػػا يلػػي اللسػػاف، والقػػاؼ والكػػاؼ ٮترجػػاف مػػن أقصػػى اللسػػاف ٦تػػا يلػػي أدين اٟتلػػق

ُت، واْعتُػربَ ا٠تػاء مػع القػاؼ بتقػار ا١تخرجُت قرب، فمن أجل ذلك اْعُتربَ الغُت مع القاؼ أو الكػاؼ م
 كذلك.متقاربُت  أو الكاؼ 

 كػػل منهمػػا   كػػاف  ال، فػ ف ٕتػػاور ا١تخرجػػاف بػػأف ووإف كانػا مػػن عضػػو واحػػد ف مػػا أف يتجػػاوَر ٥ترجا٫تػػا أ
 قريباً من اآلخر ودل يفصل بينهما فاصل فاٟترفاف متقارباف.

منهمػػا عػػن اآلخػػر، بػػػأف فصػػل بينهمػػا ٥تػػػرج  ف دل يتجػػاور ا١تخرجػػاف، َوبَػعُػػَد كػػػل  يُفهػػم ٦تػػا سػػبق أنػػػو إ
وبنػػػاء علػػػى ىػػػذا يكػػػوف بػػػُت أحػػػرؼ اٟتلػػػق السػػػتة وأحػػػرؼ اللسػػػاف  ؛حػػػرؼ آخػػػر فاٟترفػػػاف متباعػػػداف

الغػػُت  باسػػتثناء آخػػر، ألف أحػػرؼ اٟتلػػق مػػن عضػػو وأحػػرؼ اللسػػاف مػػن عضػػو ،الثمانيػػة عشػػر تباعػػد
 مع القاؼ والكاؼ، وا٠تاء مع القاؼ والكاؼ كما تقدـ.

 بػػُت أحػػرؼ اٟتلػػق وأحػػرؼ الشػػفتُت تباعػػد؛ ألف كػػل منهمػػا مػػن عضػػو، ولفصػػل اللسػػاف بػػُت  وكػػذلك
 العضوين.

                                                 
 ،4ط اإلسالمية، البشا ر دار - المكية بةالمكت ) مكة، الكريـ، القرآف قراءة أحكاـ خميؿ الحصري، محمود 1

 .[بتصرؼ شديد]، (ـ1999
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 باسػتثناء النػوف مػع ا١تػيم وأيضاً بُت أحرؼ اللساف وأحػرؼ الشػفتُت تباعػد نظػراً الخػتالؼ العضػوين ،
ُب  للتجػػػػانس ُب الصػػػػفات، والنػػػػوف والػػػػواو للتقػػػػارب ُب الصػػػػفات، واليػػػػاء اللينػػػػة مػػػػع الػػػػواو للتجػػػػانس

 الصفات.
  وبػػُت أحػػرؼ اٟتلػػق بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب وتباعػػد، فاٟترفػػاف اللػػذاف ٮترجػػاف مػػن أقصػػى اٟتلػػق– 

ارب، بينهمػػا وبػػُت اٟتػػرفُت اللػػذين ٮترجػػاف مػػن وسػػط اٟتلػػق و٫تػػا العػػُت واٟتػػاء تقػػ –و٫تػػا ا٢تمػػزة وا٢تػػاء 
و٫تػػا  –اعػػد، وحرفػا الوسػط ٮترجػاف مػن أدىن اٟتلػػق و٫تػا الغػُت وا٠تػاء تب ينوبينهمػا وبػُت اٟتػرفُت اللػػذ

 بينهما وبُت حرُب األقصى، وحرُب األدىن تقارب. –العُت واٟتاء 
  الكػػاؼ بينهمػػا وبػػُت أحػػرؼ اللسػػاف بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب وتباعػػد، فحرفػػا األقصػػى و٫تػػا القػػاؼ و

اٞتػػػيم والشػػػُت واليػػػاء وحػػػرُب اٟتافػػػة الضػػػاد والػػػالـ تقػػػارب، وبينهمػػػا وبػػػُت  يوبػػػُت أحػػػرؼ الوسػػػط وىػػػ
)  النػوف والػػراء والطػػاء والػػداؿ والتػاء والصػػاد والسػػُت والػزاي والظػػاء والػػذاؿ والثػػاء وىػػي الطػػرؼ أحػرؼ

 تباعد. أي اٟتروؼ الذلقية والنطعية واألسلية واللثوية (
 وكػػذلك بػػُت حػػرُب اٟتافػػة وأحػػرؼ  ؛وأحػػرؼ الوسػػط بينهػػا وبػػُت حػػرُب اٟتافػػة وأحػػرؼ الطػػرؼ تقػػارب

ؼ الشػػػفتُت الػػػواو والبػػػاء وا١تػػػيم تقػػػارب، وبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت الطػػػرؼ تقػػػارب وبػػػُت الفػػػاء وبػػػُت أحػػػر 
 بعضها مع بعض ٕتانس.

 زيادة إيضاح وبياف:
 واختالفهمػػا  فهمػػا متجانسػػاف الٖتاد٫تػػا ٥ترجػػاً  ؛مػػن ا١تعلػػـو أف ا٢تمػػزة وا٢تػػاء ٮترجػػاف مػػن أقصػػى اٟتلػػق

لغػػُت وا٠تػػاء ٮترجػػاف صػػفة، وأفَّ العػػُت واٟتػػاء ٮترجػػاف مػػن وسػػط اٟتلػػق فهمػػا متجانسػػاف أيضػػاً، وأف ا
 من أدىن اٟتلق فهما كذلك متجانساف.

  فحرفػػا األقصػػى و٫تػػػا ا٢تمػػزة وا٢تػػاء بالنسػػػبة ٟتػػرُب الوسػػػط أي العػػُت واٟتػػاء متقاربػػػاف، وبالنسػػبة ٟتػػػرُب
 .، ألفَّ حرُب الوسط فصال بينهمامتباعداف -الغُت وا٠تاء  -األدىن 

  يوجد تقاربألدىن حرُب األقصى وا مع -العُت واٟتاء  -وحرفا الوسط. 
  والغػُت مػػع القػػاؼ والكػػاؼ متقاربػػاف، وكػػذلك ا٠تػػاء مػػع القػػاؼ والكػػاؼ؛ ألف الغػػُت وا٠تػػاء وإف كانػػا

ػػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ قػػػرب شػػػديد  اللػػػذين بػػػُت القػػػاؼ والكػػػاؼ بينهمػػػا و ٮترجػػػاف مػػػن أدىن اٟتلػػػق، إال أنػػػو لػمَّ
 ضوين ٥تتلفُت كما سبق.من ع تٮترجاف من أقصى اللساف اعتربت ىذه اٟتروؼ متقاربة، وإف كان

 وقيػػل القػػاؼ والكػػاؼ متجانسػػاف ،متقاربػػاف نظػػراً لوجػػود انفصػػاؿ بػػُت ٥ترجيهمػػا والقػػاؼ والكػػاؼ: 
 ٠تروج كل منهما من أقصى اللساف.

  أو مػع حػرُب اٟتافػة -اٞتػيم والشػُت واليػاء  –والقاؼ ومثلها الكاؼ مػع حػرؼ مػن أحػرؼ الوسػط ،
 ن أحرؼ الطرؼ متباعداف.حرؼ مأي الضاد والالـ متقارباف، ومع 
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  ،ىػو مػع اآلخػر مػن ىػذه الثالثػة فكػل حػرؼ واٞتيم والشُت والياء الغَت مدية ٗترج من وسػط اللسػاف
حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أو الكػػاؼ أو الضػػاد أو الػػالـ أو النػػوف أو الػػراء أو الطػػاء أو كػػل و ؛ متجػػانس

، واٟتػرؼ منهػا مػع أي و الثػاء، متقػاربلظػاء أو الػذاؿ أالداؿ أو التاء والسُت أو الصاد أو الػزاي أو ا
 .من حروؼ الشفتُت متباعدحرؼ 

  والضػاد ٗتػػرج مػن إحػػدى حػػافيت اللسػاف ومػػا يليهػػا مػن األضػػراس، فهػػي مػع القػػاؼ أو الكػػاؼ أو أي
 .ةمتقارب ،حرؼ من أحرؼ الوسط أو أحرؼ الطرؼ أو الالـ

 حػػػػرؼ مػػػػن أي و الكػػػػاؼ أو والػػػػالـ ٗتػػػػرج مػػػػن أدىن حافػػػػة اللسػػػػاف إذل منتهاىػػػػا، وىػػػػي مػػػػع القػػػػاؼ أ
ة، ومػػع حػػروؼ الشػػفة متباعػػدة إال الػػالـ مػػع ا١تػػيم فهػػي ؼ أو الضػػاد متقاربػػحػػروؼ الوسػػط أو الطػػر 

 .متقاربة ُب الصفات
  ًومػع أحػرؼ الوسػط ةوىػي مػع القػاؼ أو الكػاؼ متباعػد والنوف من طرؼ اللساف ٖتػت الػالـ قلػيال ،

 .ةوالالـ وبقية أحرؼ الطرؼ متقاربوالضاد 
 اف، وىي مػع القػاؼ والكػاؼ رج من طرؼ اللساف قريبة من ٥ترج النوف وأدخل ُب ظهر اللسوالراء ٗت

 .ةوالنوف وبقية أحرؼ الطرؼ متقارب، ومع أحرؼ الوسط والضاد والالـ ةمتباعد
 ىػو مػع مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼوؿ الثنايػا، صػٗترج من طرؼ اللساف مػع أ ،والطاء والداؿ والتاء

، ومػػػع أحػػػرؼ الوسػػػط وحػػػرُب اٟتافػػػة منهػػػا مػػػع القػػػاؼ أو الكػػػاؼ متباعػػػد ؼ، واٟتػػػر متجػػػانساآلخػػػر 
 .متقارب ،الضاد والالـ والنوف والراء وبقية أحرؼ الطرؼ

 مػن ىػذه الثالثػػة  فكػل حػػرؼٗتػرج مػن طػػرؼ اللسػاف وفويػق الثنايػػا السػفلى،  ،والصػاد والػزاي والسػػُت
ومػع أحػرؼ الوسػط والضػاد  ،رؼ منهػا مػع القػاؼ والكػاؼ متباعػدحػكػل ، و متجػانسىو مػع اآلخػر 

 .متقارب ،والالـ والنوف والراء والطاء والداؿ والتاء وبقية أحرؼ الطرؼ
 ىػو مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼٗتػرج مػن طػرؼ اللسػاف وطػرؼ الثنايػا العليػا،  ،والظاء والػذاؿ والثػاء

 ، ومػػع أحػػرؼ الوسػػط والضػػادرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أو الكػػاؼ متباعػػدحػػكػػل ، و متجػػانسمػػع اآلخػػر 
 .متقارب ،والالـ والنوف والراء والطاء والداؿ والتاء والصاد والزاي والسُت

 اٟتلػػق أو  والفػػاء مػػن بطػػن الشػػفة السػػفلى مػػع أطػػراؼ الثنايػػا العليػػا، فهػػي مػػع أي حػػرؼ مػػن أحػػرؼ
 .ةالواو أو الباء أو ا١تيم متقاربمع الفاء ، و ة باستثناء النوف فهي معها متقاربةاللساف مطلقاً متباعد

 كػػل و  ،متجػػانسىػػو مػػع اآلخػػر مػػن ىػػذه الثالثػػة  فكػػل حػػرؼلػػواو والبػػاء وا١تػػيم ٗتػػرج مػػن الشػػفتُت، وا
، باسػػتثناء ا١تػػيم مػػن أحػػرؼ اٟتلػػق أو اللسػػاف متباعػػد، ومػػع الفػػاء متقػػاربمنهػػا مػػع أي حػػرؼ  رؼحػػ

نس مع النوف للتجانس ُب الصفات، والواو والنوف للتقػارب ُب الصػفات، والػواو مػع اليػاء اللينػة للتجػا
 .ُب الصفات
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إذا  –وأمَّػػا مػا ٥ترجػػو مقػػدر وىػو أحػػرؼ ا١تػػد الثالثػة فػػال توصػػف ؛ وىػػذا كلػو فيمػػا لػػو ٥تػرج ٤تقػػق قػاؿ العلمػػاء:
ؼ ا١تػػد ٥تػػرج مػػن و ، إذ لػػيس ٟتػػر بتقػػارب ، وال ٕتػػانس ، وال تباعػػدال  –التقػػت مػػع حػػرؼ مػػن حػػروؼ ا٢تجػػاء 

قد توصف مع بعض اٟتروؼ بالتجػانس ُب الصػفات حيز ٤تقق كغَتىا، بل ىي قائمة هبواء الفم واٟتلق، نعم 
اف مػػػن حيػػػث تال ُب ا١تخػػػرج، كػػػالواو ا١تتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } واؿ { فػػػ ف ىػػػذه الػػػواو مػػػع األلػػػف متجانسػػػ

الصػػػفة الٖتاد٫تػػػا ُب ٚتيػػػع الصػػػفات، ومثلهػػػا اليػػػاء ا١تتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } الصػػػياـ { فػػػ ف اليػػػاء واأللػػػف 
ا ُب ٚتيػػع الصػػفات، وكػػذلك الػػواو ا١تتحركػػة مػػع الػػواو السػػاكنة مثػػل } متجانسػػاف مػػن حيػػث الصػػفة الٖتاد٫تػػ

ُوورَِي { ف ف الواوين متجانساف مػن حيػث الصػفة الٖتاد٫تػا ُب ٚتيػع الصػفات، وأيضػاً اليػاء ا١تتحركػة مػع الػواو 
 الساكنة ٨تو } يوقنوف { فالياء مع الواو متجانساف من حيث الصفة الٖتاد٫تا ُب ٚتيع الصفات.

متحػػػدة ُب ٚتيػػػع  اٟتػػػاء و الثػػػاء وا٢تػػػاء ) حثػػػو (و ُب ٚتيػػػع الصػػػفات،  فالتػػػاء والكػػػاؼ متحػػػداحرفػػػا  ة:مالحظػػػ
الصػػفات، واٞتػػيم والػػداؿ متحػػداف ُب ٚتيػػع الصػػفات، وا١تػػيم والنػػوف متحػػداف ُب ٚتيػػع الصػػفات، والػػواو واليػػاء 

 متحػػداف ُتاللينتػػاو واليػاء الػػو حرفػا ا١تتحركػاف مػػع حػروؼ ا١تػػد الثالثػة فهػػذه ا٠تمسػة متحػػدة ُب كػل الصػػفات، و 
 ، وبناًء على ذلك ًب اعتبار اٟتروؼ ا١تتحدة ُب ٚتيع الصفات ىي حروؼ متجانسة.ُب ٚتيع الصفات

 .( ُب هناية األصوؿ 4انظر ملحق رقم ) 
 

 مذىب ورش ُب اإلدغاـ الصغَت
 (.     ،  أدغم ورش داؿ ) قد ( ُب الظاء والضاد، ٨تو: ) .1

أدغم ورش تاء التأنيث الساكنة ُب الظاء، وقد وقع ذلػك ُب ثالثػة مواضػع ال رابػع ٢تػا، وىػي: }  .2
   ،    و مػػػػػػػػػػػن األنعػػػػػػػػػػػاـ،  146، 138{ اآليتػػػػػػػػػػػاف {

   من األنبياء. 11{ آية 

  )، ٨تػػػػػػو: وردا( كيػػػػػػف   ( ،)  ) أدغػػػػػػم ورش الػػػػػػذاؿ ُب التػػػػػػاء ُب فعلػػػػػػي: .3

   ،  ). 

، وقػػػػػػد سػػػػػػبق {    }  :ُب قولػػػػػػو تعػػػػػػاذلأدغػػػػػػم ورش النػػػػػػوف ُب الػػػػػػواو  .4
 .اٟتديث عنها ُب باب أحكاـ النوف الساكنة والتنوين

، وقػػػد وجهػػػاف: اإلظهػػػار واإلدغػػػاـ {    }  :قولػػػو تعػػػاذللػػػورش ُب  .5
 .سبق اٟتديث عنها ُب باب أحكاـ النوف الساكنة والتنوين
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 .من األعراؼ 176آية  (   أظهر ورش الثاء عند الذاؿ من قولو تعاذل: ) .6

 .من ىود 42آية  (   أظهر ورش الباء عند ا١تيم من قولو تعاذل: ) .7

تػرؾ السػكتات الواجبػة عنػد حفػص، مػع األخػذ  اً على أفَّ ورشُب باب السكت سبق التنبيو  -مالحظة :
مػػػن ا١تطففػػػُت،  14آيػػػة  (   )قولػػػو تعػػػاذل: ُب بعػػػُت االعتبػػػار أنػػػو يػػػدغم مػػػا يصػػػلح منهػػػا لإلدغػػػاـ 

 .، لتوفر شروط اإلدغاـ فيهمامةمن القيا 27آية  (   )وكذلك قولو تعاذل: 
 

 الساكنين لتقاءحكم ا
هبػػا  يُبتػػَدأرؾ السػػاكن األوؿ بالضػػم إذا كانػػت الكلمػػة الثانيػػة ٭تػػورش  فػػ فَّ سػػاكناف ُب كلمتػػُت،  التقػػىإذا      

 .مضمومةهبمزة وصل 

ف حركػػة علػػة ذلػػك كراىػػة االنتقػػاؿ مػػن كسػػر إذل ضػػم، وألف ٖتريػػك السػػاكن األوؿ بالضػػم يػػدؿ علػػى أو       
 ٫تزة الوصل عند االبتداء بالكلمة الثانية الضم.

 {، } أُو انقص {. برٛتٍة ادخلوىا{، } أُف اقتلوا {، }  خبيثٍة اجتثت} لقد استهزئ {، و } ٨تو:       

قػػِل بغػػالـٍ اٝتػػو، ، ٨تػػو ) هبػػا بػػدوءة هبمػػزة وصػػل ال تضػػم عنػػد االبتػػداءا١تالثانيػػة كلمػػة ال مػػن و٭تػػذر القػػارئ     
 ، أِف امشوا (.الروح
 

 ) أنا (حكم لفظ 
ُب لفػظ ) أنػا ( إذا جػاء بعػدىا ٫تػزة قطػع مفتوحػة وصػالً وٯتػدىا ٔتقػدار سػت حركػات األلػف  يُثبت ورش     

 أو مضمومة.

ُت ، ٨تػو } وأنػا أوؿ ا١تسػلمُب عشػرة مواضػع ُب القػرءافلفظ ) أنا ( بعد  ت ٫تزة القطع ا١تفتوحةوقد جاء     
مػػن  258لفػػظ ) أنػػا ( ُب موضػػعيُت، ٫تػػا: } أنػػا أحػػي وأميػػت { آيػػة ع ا١تضػػمومة بعػػد ٫تػػزة القطػػ ت{، وجػػاء

 من يوسف. 45} أنا أنب كم { آية  :البقرة، وقولو تعاذل

٭تػذؼ األلػف  فػورشلفػظ ) أنػا ( ٫تزة القطع ا١تكسػورة أو أي حػرؼ آخػر غػَت ا٢تمػز بعػد  تأما إذا جاء     
 إف أنا إال نذيٌر مبُت {. ُب ثالثة مواضع: ٨تو }ُب القرءاف ورة ٫تزة القطع ا١تكس وصالً كحفص، وقد وردت

 من لفظ ) أنا (.وقفاً األلف  متفقوف على إثباتٚتيع القراء و 
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 حكم لفظ ) النبي (
، سػواء كػاف مفػرداً ٨تػو ) نػيبء ، النػيبء (، أو ٚتػع مػذكر سػادل ٨تػو وما تصػرؼ منػوورش لفظ النيب  يهمز     

 لفظ ) النبوءة (. ٚتع تكسَت ٨تو ) االنب اء (، وأيضاً  (، أو ) النبي وف ، النبي ُت

 فيصبح ا١تد ُب ىذا اللفظ من قبيل ا١تد ا١تتصل، فيمد ٔتقدار ست حركات.

، أمػػػا ُب ٨تػػػو ) ا١تػػػد ىنػػػا متصػػػل ومػػػد بػػػدؿ ولكػػػن ا١تتصػػػل مقػػػدـ ألنػػػو أقػػػوىُب ٨تػػػو ) االنب ػػػاء (  -:مالحظػػػة
مد متصل ُب اليػاء الػيت قبػل ا٢تمػزة، أمػا ُب الػواو واليػاء اللتػاف  :٫تا ،ا١تد النبي وف ، النبي ُت ( ففيهما نوعاف من

 .بعد ا٢تمزة ففيهما وصالً مد بدؿ ويراعى ثالثة البدؿ لورش، وعارض للسكوف وقفاً 
 

 باب األلفات السبعة
 :ىياأللفاظ  ثالثة ألفاظ، وىذه قفاً ُبو األلف وصالً و  أثبت ورش -أواًل :

1)  { مػػػػػػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػاذل }:  {      

 }األحزابمن  11 ، آية. 

2) {  مػػن قولػػو تعػػػاذل }: {        } ،
 األحزاب.من  66 آية

3)  { مػػػػػػن قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل }: {       } ،
 .األحزابمن  67 آية

 
 :ىياأللفاظ  اإلماـ حفص ُب ألفاظ ووافقو ُب بعضها اآلخر، وىذه ورشخالف اإلماـ  -ثانياً :

   تعػػاذل مػػن سػػورة اإلنسػػػاف: }  معػػاً، ُب قولػػو { } لفػػظ  .1

       }،  وصػػػالً  بػػػالتنوين فيهمػػػا قػػػرأ ورشحيػػػث 
 .مع إبدا٢تما ألفاً وقفاً 

، {      } :{ من قولو تعػاذل }  لفظ .2
 بالتنوين وصالً مع إبدالو ألفاً وقفاً.قرأ ورش ، اإلنسافمن  4 آية
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وذلػػػك ُب {، ويقػػػف عليػػػو بػػػاأللف،  {، بتنػػػوين الػػػداؿ ىكػػػذا }  لفػػػظ }  ورشقػػػرأ  -ثالثػػػاً :
   أربعة مواضع:

 من ىود. 68{ آية      }  .أ 

 من الفرقاف. 38{ آية     }  .ب 

 من العنكبوت. 38{ آية      }  .ج 

 من النجم. 51{ آية    }  .د 
 

 

 ػشػيػطي (القادـ امػتػحػاف تػن للقاء) ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أصوؿ روايػة ورش عػن نػافػع                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

                                                                                                                 61      

 

 

 باب الفتح واإلمالة
كثَت من قبائل العرب ٘تيل مثل عامة أىل ٧تد مػن بػٍت ٘تػيم وبػٍت أسػد وقػيس و ..... غػَتىم، وكػاف   كاف     

 من ىذه القبائل من تقـو ٢تجتو على الفتح مثل أىل اٟتجاز من قريو وىوازف وثقيف وكنانة.

 فمو باٟترؼ.الفتح: وىو فتح القارئ 
 اإلمالة: لغة التعوي ، أو العدوُؿ إذل الشيء واإلقباُؿ عليو.

 :1اصطالحاً: ىي أف تنحو بالفتحة ٨تو الكسرة، وباأللف اليت بعدىا ٨تو الياء، وىي تنقسم إذل قسمُت
 :وىي تكوف بُت األلف والياء ٘تاماً، من غَت قلب خالص وال إشباع مفػرط، وتسػمى  إمالة كربى

 إلضجاع وىي ا١ترادة عند اإلطالؽ.أيضاً با

 :وىػػػي النطػػػق بػػػاٟترؼ بػػػُت الفػػػتح الطبيعػػػي واإلمالػػػة احملضػػػة، وىػػػي أيضػػػاً أف تنحػػػو  إمالػػػة صػػػغرى
بالفتحة ٨تػو الكسػرة مػع بقػاء الفػم ُب وضػعو الطبيعػي، أي دوف أف ينحػدر بالفتحػة ٨تػو الكسػر 

 مالة الكربى.ا٠تالص، ويطلق عليها: التقليل، أو: بُت بُت أي بُت األلف واإل

، واال٨تػػدار أخػػف علػػى اللسػػاف مػػن االرتفػػاع، فلهػػذا أمػػاؿ مػػن 2فاللسػػاف يرتفػػع بػػالفتح وينحػػدر باإلمالػػة     
 أماؿ، وأما من فتح فقد راعى أف الفتح أمنت أو ىو األصل.

عبػػد ُب كتابػػو النشػر، وىػو يصػػل سػنده إذل  -رٛتػو اهلل  -الػػذي يػذكره اإلمػاـ ابػػن اٞتػزري  3ففػي اٟتػديث     
عندما كاف يقرأ عنده رجل سػورة طػو، ودل يكسػر ] أي ٯُتِػل [ اٟتػروؼ ا١تقطعػة ُب بػدايتها،  اهلل بن مسعود 

  (فقرأىا ابن مسػعود    ٍبَّ قػاؿ: واهلل ىكػذا علمػٍت رسػوؿ اهلل  –ثػالث مػرات  –(، وأمػاؿ الطػاء وا٢تػاء
. 

                                                 
 /أو2 ومشكاةت وكالىما، والربا، والنار، كالناس، بعدية: أو قْبمية المفظ في موجودة / كسرة1: ثمانية اإلمالة أسباب 1

/ 3، المرفوع لضميرا بيا اتصؿ إذا منيا تكسر الفاء  ف وزادت وشاء، وجاء، طاب،: نحو ا حواؿ بعض في عارضة
 تشبيو / أو5، رمي: نحو عنيا انقالب / أو4، إمالة يسمي قد الترقيؽ فإف ضير، ل: نحو المفظ في موجودة ياء أو

 إمالة جاوره ما / أو7، وعيسى موسى،: نحو الياء عف المنقمب أشبو بما تشبيو / أو6، التأنيث كألؼ عنيا: بالنقالب
 رسمت ا لؼ تكوف / أو8، رأى وراء، ،نأى نوف إمالة وكذا، ا ولى ألفيا أعني تراءى: نحو إمالة  جؿ إمالة وتسمى

ف ياء  في الضباع: اإلضاءة محمد ياء. انظر: عمى أو كسرة شي يف إلى ترج  وكميا، كضحى الواو أصميا كاف وا 
 .29ىػ (، ص1420ا زىرية لمتراث،  القراءة، ) القاىرة، المكتبة أصوؿ بياف

ىنا: نسبة لإلمالة، ففي إمالة نحو ) ط ى ( المساف مرتف ، ولكنو منحدر قمياًل عف الفتح عند حفص ومف  النحدار 2
 وافقو.

 حديث غريب. 3
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إلمالػػة؟، والػػراجح أف الفػػتح ىػػو األصػػل ألف اإلمالػػة وقػػد اخَتلػػف أىػػل اللغػػة، ىػػل الفػػتح ىػػو األصػػل أـ ا     
ٖتتاج إذل سبب ٓتالؼ الفتح فال ٭تتاج إذل سبب، فاإلمالة فػرع مػن الفػتح، قػاؿ ابػن القاصػح ُب شػرحو ٟتػرز 

 األماين: إفَّ كل ما ٯتاؿ ٬توز فتحو وليس كل ما يُفتح ٬توز إمالتو.
 األلف                                                          

                          اإلمالة الكربى                                       
                                                                                                                

                                                   الياء                                             

والغرض من اإلمالػة أو التقليػل: اإلعػالـُ بػأف أصػَل األلػِف اليػاُء، أو التنبيػو علػى قلبهػا إذل اليػاء ُب موضػٍع      
 أو مشاكلتها للكسر اجملاور ٢تا.معُت 

 ،–ف ذلػك إال ُب األٝتػاء واألفعػاؿ وال يكػو  – ياء منقلبة عن أصلية متطرفة يقلل كل ألف أنو ورشومذىب 
، واحًتزنػػػا بػػػاأللف األصػػػلية لتخػػػرج األلػػػف الزائػػػدة ٨تػػػو ) قػػػائم (، وبػػػاأللف ا١تتطرفػػػة يػػػاء أو كتبػػػت علػػػى ىي ػػػة

لتخػػرج األلػػف ا١تتوسػػطة ٨تػػو ) ٪تػػارؽ ( وبػػاأللف ا١تنقلبػػة عػػن يػػاء لتخػػرج األلػػف ا١تنقلبػػة عػػن واو ٨تػػو ) ٧تػػا ( 
 .جاً ( وألف االثنُت ٨تو ) ٮتافا (وا١تنقلبة عن تنوين ٨تو ) عو 

ُب األٝتاء؟ واٞتواب ىػو: بػأف نػأٌب بػا١تثٌت مػن االسػم فمػثالً  لسؤاؿ ىنا كيف نعرؼ أف أصلها ياءٌ ولكن ا     
 ) ا٢تدى (، ا١تثٌت منها ) ا٢تدياف (، ف ف األلف قلبت عند التثنية ياًء فتكوف منقلبة عن ياء.

( فمػػػػثالً ُب الفعػػػػل ) اشػػػػًتى (، أقػػػػوؿ )  -ضػػػػمَت ا١تػػػػتكلم  -رل ) أنػػػػا أمػػػػا ُب األفعػػػػاؿ فانسػػػػب الفعػػػػل      
 اشًتيُت (، إذاً األلف ُب الفعل اشًتى قلبت عند نسبتها إذل ضمَت ا١تتكلم إذل ياء فتكوف منقلبة عن ياء.

ال إمالػػة وال تقليػػل ٞتميػػع القػػراء ُب ثػػالث عشػػرة كلمػػة وقعػػت ُب القػػرآف الكػػرًن أصػػل األلػػف فيهػػا  مالحظػػة:
 :1واو، وقد ٚتعها اإلماـ ا١تتورل ُب قولو

                                                 
1

لو طبقنا القاعدة عمى ا سماء الخمس ا ولى مف البيت ا وؿ سنقوؿ: ] عصا [ ستصبح ] عصواف [، ] شفا [ مف  
فواف [، ] صفا [ فستصبح ] صفواف [، ] أبا [ فستصبح ] أبواف [، ] سنا قولو تعالى: ا شفا جرؼ ىار ة فستصبح ] ش

 [ مف قولو تعالى: ا سنا برقو ة فستصبح ] سنواف [.
أما الكممات الثمانية المتبقية فيي أفعاؿ وتكوف كما يمي: ] زكى [ ستصبح ] زكوت [، ] خال [ مف قولو تعالى: ا خال 

بعضيـ، عال في ا رض ة فستصبح ] عموت [، ]  ولعالحو قولو تعالى: ا بعضيـ ة فستصبح ] خموت [، ] عال [ ن
عفا [ فستصبح ] عفوت [، ] نجا [ مف قولو تعالى: ا نجا منيـ ة فستصبح ] نجوت [، ] بدا [ مف قولو تعالى: ا بدا 

 بح ] دعوت [.ليـ ة فستصبح ] بدوت [، ] دنا [ فستصبح ] دنوت [، ] دعا [ مف قولو تعالى: ا دعا ربو ة فستص
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 وردخال وعال  منكمزكى  ماسنا      أحدالصفا أبػا  إففا ػػػػػػعصا ش
 جػػمػػػػػيػػػػػػػػػػػػػعاً بػواٍو ال ٘تاُؿ لدى أحد          بدا ودنا دعا قل مععفا ونجا                

( فلػيس       من األبػوة ٨تػو ) كاف  ماا١تقصود ُب البيت األوؿ من لفظ ) أبا ( ىو      

       ٨تػػػػو ) مالػػػػة،كػػػػوف فيهػػػػا اإلتمػػػػن أبيػػػػُت ف (أبػػػػا)التقليػػػػل، أمػػػػا اإلمالػػػػة أو فيهػػػػا 

  ،) ا.) بلى ( فورش يقلله اليت رٝتت على شكل ياء ٨توأما و 
 

 اإلمالة الصغرى ) التقليل (مذىب ورش في 
كلمػػػات فيهػػػا   إذل ثالثػػػة أقسػػػاـ: القسػػػم األوؿ يشػػػملورش اإلمػػػاـ عنػػػد ُب ىػػػذا البػػػاب  تنقسػػػم الكلمػػػات     

الفػػتح فقػػط، والقسػػم الثػػاين: كلمػػات فيهػػا التقليػػل فقػػط ويطلػػق عليهػػا لفػػظ ] التقليػػل قػػوالً واحػػداً [، والقسػػم 
هػػاف ٫تػػا الفػػتح والتقليػػل ويطلػػق عليهػػا لفػػظ ] التقليػػل ٓتلػػف عنػػو [، وىػػي حسػػب الثالػػث: كلمػػات فيهػػا الوج

 -التفصيل التارل:
وجهػػػاف: الفػػػتُح  –علػػػى أي وزف كػػػاف  –كػػػل ألػػػٍف انقلبػػػت عػػػن اليػػػاء أو رٝتػػػت هبػػػا ُب  لػػػورش  .1

زى، َمرضػػى، ي، أىن، مػػىت، حسػػرتى، أسػػفى، ِضػػوالتقليػػل، ٨تػػو: ) ا٢تػػدى، اسػػتوى، الػػدنيا، بلػػى
 (. طُوىب، َمثوىاة، ُمْزج٭َتِت، 

األلفات اليت انقلبت عن اليػاء ولكنهػا بالرسػم العثمػاين كتبػت بػاأللف ا١تمػدودة  -:1مالحظة
عػػػددىا اثنػػػا عشػػػر  1باتفػػػاؽ علػمػػػػاء الرسػػػػػػم، وىػػػي ٥تالفػػػة ُب ذلػػػك الرسػػػػػػػم اإلمالئػػػي ا١تعػػػروؼ

 :  2لفظاً 
 من إبراىيم. 36) عصاين ( آية  -1
 من اإلسراء. 1) األقصا ( آية  -2

 من فصلت. 51آية  من اإلسراء، و 83ػػا ( آية ) ونػػ   -3

 .من الكهف 33) كلتا ( آية  -4

 من اٟت . 4) تواله ( آية  -5

 .من ا١تؤمنوف 44) تًتا ( آية  -6

 .من الشعراء 61ءا ( آية آ) تر -7

                                                 
 في نياية ا صوؿ. 5لمعرفة باقي ا قساـ، انظر ممحؽ رقـ  1

مف التوبة،  ف شرطنا ىو أف تكوف  40خرجنا بذلؾ نحو ) العميا ( في قولو تعالى: ا وكممة ا ىي العميا ة آية  2
 مخالفة لمرسـ اإلمال ي.
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 من يس. 21، والثاين: آية 21) أقصا ( وقد وردت ٔتوضعُت أحد٫تا بالقصص آية  -8

 .من الفتح 29) سيماىم ( آية  -9

 من اٟتاقة. 11) طغا ( آية  -11

 .1متعددة ) رءا ( وقد ورد ُب مواضع -11

 .) مرضات ( وقد ورد ُب ٜتسة مواضع -12

لفػػػػظ )مرضػػػػات( ففيػػػػو  إال، 2مقللػػػػة عنػػػػد اإلمػػػػاـ ورشالسػػػػابقة  ة عشػػػػر يتاالثنػػػػوٚتيػػػع األلفػػػػاظ 
ة األلػػػف األخػػػَت ا٢تمػػػزة و ( فػػػال تقليػػػل ُب األلػػػف األوذل مػػػدار اٟتػػػديث أمػػػا ءاآتػػػرالفػػػتح، ولفػػػظ )

 .، وسيأٌب شرحوٓتلف عنوا التقليل مففيه

حػػىت ينتبػػو ٢تػػا القػػارئ، ألهنػػا ٥تالفػػة للرسػػم الػػذي اعتػػدنا  ة عشػػر يتاالثنػػ لفػػاظوقػػد نُبػػو علػػى األ
 لفػػاظاأل( فلػػم ينبػػو عليهػػا ضػػمن  النػػاسأمػػا ٨تػػو ) أحيػػا  ليػػو وىػػو كتابتهػػا علػػى شػػاكلة اليػػاء،ع

كلة الرسػػم العثمػػاين وبػذلك نرجػػع للقاعػػدة ألننػػا نكتبهػػا علػى نفػػس شػا  ،السػابقة ة عشػػر يتاالثنػ
 فنجد أهنا منقلبة عن ياء ولذلك فهي مقللة وقفاً ٓتلف عن ورش.

   -مالحظة:
طبعػاً مػا يصػلح  -قػوالً واحػداً  آياهتػا األخػَتة مػن األلفاظ ورش سورٍة يقلل ةىناؾ إحدى عشر 

 مػن ذلػك مػا كػاف الفعػل ، واسػتثٍتيائيػةأو  ةواوي ت الكلمة، ف نو يقللها سواء أكان- 3للتقليل
أي الكلمػات ا١تتصػلة بالضػمَت  –متصل بالضمَت ) ىا ( ٨تو ) وضػحاىا، تالىػا (، فلػو فيهػا 

ُب: ) ورد فقػط وذلػك وجهاف و٫تا الفتح والتقليػل، إال إذا كانػت األلػف قبلهػا راء،  –) ىا ( 
 .على أصلو ف ف لو فيها التقليل فقطمن النازعات،  43آية  ذكراىا (
 -ىي: ةر اإلحدى عشر والسو 

 : القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة4   : ا١تعارج3   : النجم2  طو  : 1  
 : الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس8   : األعلى7  : عبس6   : النازعات5 
 .: العلق11 : الضحى11  : الليل9 

 

                                                 
، وم  ذلؾ فيذا المفظ مقمؿ بشروطو كالرسـ اإلمال ي، فقد رسـ فييما 18+  11النجـ، آية  ايستثنى مف ذلؾ موضع 1

 .كما سيأتي
 تفصيؿ سيأتي شرحو. تقميميف، كمتا( في ونػٔػػػا) ا لفاظ 2
 نحو ا لفات المبدلة عف التنويف فيي ل تماؿ. 3
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 -تنبيو:
ال بػػد للقػػارئ مػػن ٘تييػػز مػػا ىػػو رأس آيػػة مػػن غػػَته، ليقلػػل مػػا ىػػو رأس آيػػة ويفػػتح غػػَته، ولػػيعلم 

ُب الفواصػل ا١تمالػة مػن ىػذه اإلحػدى عشػرة سػورة إال ُب لقػرآين ا أنو ال خالؼ بػُت أىػل العػد
 :1تسع آيات، لكن ال تظهر ٙترة ىذا ا٠تالؼ ُب رواية ورش إال ُب الكلمات التالية

        } :) ىػػػػػػػدًى ( مػػػػػػػن قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذل -:أ  

       }–  حسػػب العػػد  مػػن طػػو 123فهػػي جػػزء مػػن آيػػة
إذاً فهػي تعتػرب رأس آيػة علػى العػد ا١تػػدين ، –حسػب العػد ا١تػػدين  121آيػة  رأس وىػي ،الكػوُب

األخػػػَت وىػػػو ا١تعتمػػػد ُب روايػػػة ورش، وليسػػػت بػػػرأس آيػػػة علػػػى العػػػد الكػػػوُب ا١تعتمػػػد ُب روايػػػة 
وصػل ال أما ُب حاؿ ،وقفُب حاؿ ال، وىذا لورش بال خالؼ حفص، وعليو يلـز فيها التقليل

 .ال تقليل فيهاف

        }  :) الػػػػػػػدنيا ( مػػػػػػػن قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذل -ب:

        }– مػػػن طػػػو  131ي جػػػزء مػػػن آيػػػة فهػػػ
، إذاً فهػي تعتػرب رأس آيػة علػى –حسب العد ا١تدين  129حسب العد الكوُب، وىي رأس آية 

العد ا١تدين األخَت وىو ا١تعتمد ُب رواية ورش، وليست بػرأس آيػة علػى العػد الكػوُب ا١تعتمػد ُب 
 .رواية حفص، وعليو يلـز فيها التقليل لورش بال خالؼ

{ آيػػػة        }  :لػػػو تعػػػاذل) طغػػػى ( مػػػن قو  -:ج
من النازعػات، وىػي رأس آيػة علػى العػد الكػوُب وليسػت كػذلك علػى العػد ا١تػدين األخػَت،  37

 وعليو فلورش فيها التقليل ٓتلف عنو كغَتىا من ذوات الياء ُب غَت رؤوس اآلي.

{ آيػػػة       تعػػػاذل: }  ) موسػػػى ( مػػػن قولػػػو -د:
وليسػػت كػػذلك علػػى  (، العػػد ا١تػػدين األوؿ والعػػد الكػػوُب) فهػػي رأس آيػػة علػػى  ،طػػومػػن  88

العػػد ا١تػػدين األخػػَت، فػػ ذا اعتػػد با١تػػدين األوؿ ففيهػػا التقليػػل قػػوالً واحػػداً، وأمػػا إذا اعتػػد با١تػػدين 

                                                 
عد بعض المصاحؼ المنتشرة ارف والتي ُكتبت عمى رواية ورش، قد ُرسمت حسب العد المدني ا وؿ أو حسب ال 1

 ا خير(.العد اتب  العد المدني الثاني ) اً حسب العد المدني الثاني، ومف المعروؼ أف ورشأو ترسـ الكوفي، ولـ ُتكتب 
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فلػػورش فيهػػا التقليػػل ٓتلػػف عنػػو كغَتىػػا مػػن ذوات اليػػاء ُب غػػَت  -وىػػو ا١تعمػػوؿ بػػو  -ألخػػَت ا
 رؤوس اآلي.

ورش قػػػوالً واحػػػداً كػػػل ألػػػف مػػػن ذوات اليػػػاء وقعػػػت بعػػػد راء، ٨تػػػو: ) أخػػػرى، النصػػػارى،  قلػػػل .2
) ولػػو  :إال قولػػو تعػاذل ، وتسػػمى ذات الػراء،( ، القػػرى، ٣تراىػا، سػػكارى، أُسػارىاشػًتى، تػرى

 ُب األنفاؿ، فلو فيو: الفتح والتقليل. 43آية  كهم (أرا 

{ مػػن     }  :وليحػػذر القػػارئ ُب ٨تػػو ) فػػأراه ( مػػن قولػػو تعػػاذل
 النازعات فهي مقللة قوالً واحداً ألهنا من ذوات الياء ووقعت بعد راء.

، ، ٨تػػو: ) الػػدارِ كسػػراً أصػػلياً   متطرفػػة مكسػػورةكػػل ألػػف وقعػػت قبػػل راء قػػوالً واحػػداً  قلػػل ورش  .3
فخػػرج بقولنػػا ) راء متطرفػػة (، األلػػف الواقعػػة قبػػل راء مكسػػورة (،  ، القػػرارِ ىم، األبػػرارِ مػػن ديػػارِ 

اري ٘تػػفأصػػل  ٘تػػاِر ىػػو  " ، اٟتػػواريُت" ٪تػػارِؽ، فػػال ٘تػػاِر فػػيهم، اٞتػػوار ا١تنشػػ اتمتوسػػطة، ٨تػػو 
وىػػػػي اسػػػػم  –(  اٞتػػػواري) يػػػػة، وأصػػػل اٞتػػػػواِر ىػػػػو ولكػػػن اليػػػػاء حػػػذفت ىنػػػػا للجػػػػـز بػػػال الناى

لتخفيػػػف ُب موضػػػع الشػػػورى، واللتقػػػاء ا بسػػػبب منقػػػوص علػػػى وزف فواعػػػل حػػػذفت منػػػو اليػػػاء
فػػ ف يػػاء النسػػبة ُب كلمػػة حػػوارّي  "اٟتػػواريُت"، وأمػػا –السػػاكنُت ُب موضػػعي الػػرٛتن والتكػػوير 

( الػراء مكسورة كسراً أصػلياً  نا )نتقل اإلعراب إليها، وخرج بقولاأزالت الراء عن الطرؼ و٢تذا 
 فالراء ىنا مكسورة ُب موضع رفع، وإ٪تا كسرت ١تناسبة الياء. "من أنصاري " ٨تو 

ُب موضػػعُت مػػن سػػورة النسػػاء  ردت، وقػػد و ( فلػػو فيػػو الفػػتح والتقليػػل ) واٞتػػارِ  قولػػو تعػػالى: إال    
 .36ُب اآلية 

فعػاًل، ألف الفعػل ال ٬تػر، واٞتػر عالمػة  أف تكوف ىذه الكلمات اٝتػاً ولػيس ال بد -مالحظة:
 من عالمات االسم.
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 مخصوصة ألفاظ تقليلمذىب ورش في 
، أمػػػػا لفػػػػظ ) ُب القػػػػرءاف وردا: ) الكػػػػافرين، كػػػػافرين ( حيػػػػث يقلػػػػل ورش قػػػػوالً واحػػػػداً لفظػػػػ - أ

 .الكافروف ( فال تقليل فيو

رأى  ، ٨تػػػػو )بػػػل متحػػػرؾق ورد( حيػػػث  ، رآؾ، رآهقلػػػل ورش الػػػراء وا٢تمػػػزة مػػػن فعػػػػل: ) رأى - ب
أف رآه اسػػتغٌت، رآه مسػػتقراً، رآىػػا هتتػػز، رآؾ الػػذين، فػػرآه ، رأى أيػػديهم، رأى برىػػاف، كوكبػػاً 
بعػػػػده سػػػػاكن فيكػػػػوف ىنػػػػاؾ احتمػػػػاالف، األوؿ أف يكػػػػوف السػػػػاكن  ردو  إذاأمػػػػا ، ( حسػػػػناً 
حتمػػاؿ يفتحػػو وصػػالً ووقفػػاً، واال اً ورشػػرأتْػػو ( فػػ ف  رأهتػػم، رأوؾ، رأوىػػم، بػػو ٨تػػو ) موصػػوالً 

(  رأى الشػػمس، رأى القمػر، رأى الػػذين كفػػروا عنػػو ٨تػو ) الثػاين أف يكػػوف السػاكن مفصػػوالً 
 ُب ىذا الفعل. وال ٮتفى مد البدؿوا٢تمزة وصاًل، ويقللهما وقفاً؛  يفتح الراء اً ورش ف ف

 
 الفعل " رأى "

 

 بعده ساكن                       بعده متحرؾ                                                    
 

 متصل بو                     منفصل عنو                                                                         
 الشمس رأى                    تقليلالراء وا٢تمزة                             بدوف  تقليل                          

 رأهتم                                                                                         
 وقفاً                وصالً                                              منفصل عنو تصل بو         م                    
 تقليلالراء وا٢تمزة       بدوف  تقليل                                       رأى كوكباً             رءاه    
 

 

         } :قػػػػػػػػرأ لفػػػػػػػػظ ) تػػػػػػػػًتا ( ُب قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاذل - ت

  }  ف ألفػػو للتأنيػػث، حيػػث مػػن ا١تػػؤمنُت، بالتقليػػل قػػوالً واحػػداً، أل 44آيػػة
 .-كحفص   - من غَت تنوين ورش يقرؤه

 قلل ورش قوالً واحداً لفظ: ) التوراة ( حيث ورد ُب القرءاف. - ث

ُب موضػػعُت و٫تػػا ] ا١تائػػدة:  رد، وقػػد و : ) جبػػارين ( وجهػػاف: الفػػتح والتقليػػللفػػظلػػورش ُب  - ج
 .[ 131[ و ] الشعراء : آية  22آية 

     }  :، مػػن قولػػو تعػػاذللفػػظ ) إنػػاه ( ٓتلػػف عنػػو قلػػل ورش - ح

     من األحزاب. 53{ آية 
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 33} كلتػا اٞتنتػُت { آيػة  :) كلتا ( من قولو تعػاذل لفظ عند الوقف علىاختلف عن ورش  - خ
هنػا للتثنيػة فػال إ، وقيػل وجهػاف: الفػتح والتقليػل هنػا للتأنيػث وعليػو ففيهػا، فقيػل إمن الكهف

 . يكوف فيها تقليل، والراجح أنو فيها الفتح والتقليل وقفاً 

مػن  61} فلمػا تػراءا اٞتمعػاف { آيػة  :) تراءا ( مػن قولػو تعػاذل لفظ لورش عند الوقف على - د
 و أيضػػاً بػػدؿوجهػػاف ) ُب ا٢تمػػزة واأللػػف األخػػَتة (: الفػػتح والتقليػػل، وال ٮتفػػى أنػػ ،الشػػعراء

، فيكػوف فيهػػا حػاؿ الوقػػف أربعػػة أوجػو وىػػي: قصػر البػػدؿ مػع الفػػتح، وتوسػػطو حػاؿ الوقػػف
 .مع التقليل، واإلشباع مع الفتح والتقليل

 (. قلل ورش الراء ُب فواتح السور ٨تو ) الر - ذ

 .ُب سورىا السبعقلل ورش اٟتاء من ) حم (  - ر

 ا٢تاء والياء من: ) كهيعص ( فاٖتة مرًن.قلل ورش  - ز

ودل تقػػػع رأس آيػػػػة مػػػػن السػػػػور  -كلمػػػػة مػػػػن ذوات الػػػػواو،   -وقفػػػاً  - قلػػػل ورش ٓتلػػػػف عنػػػػو - س
     }  :وىػػػػي لفػػػػظ ) ضػػػػحًى ( مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاذل -اإلحػػػػدى عشػػػػر 

     }  من األعراؼ. 98آية 

 ، وليس لورش إمالة كربى غَتىا ُب القرءاف الكرًن.1( إمالة كربى هِ ــطأماؿ ورش ا٢تاء من )  - ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ذكر صاحب البدور الزاىرة: أف ورش أماؿ ىذا الموض  باعتبار كونو حرفًا كػ )ىا( مف )كييعص( أوؿ مريـ، ل  1

لؾ  نو معدود عند الكوفي فقط، وورش يعتبر العدد المدني ا خير، باعتبار كوف )طو( رأس آية، فإنو ل يعده كذ
والدليؿ عمى إمالتو لػ )طو( باعتبار كونو حرفًا ل باعتبار كونو رأس آية أنو أمالو إمالة كبرى، فمو كانت إمالتو لو 

لزاىرة في القراءات العشر ]عبد الفتاح القاضي: البدور ا باعتبار كونو رأس آية لقمميا كما ىو مذىبو في رءوس اري.
 .[253ىػ (، ص1429، 1المتواترة مف طريقي الشاطبية والدرة، ) القاىرة، دار السالـ لمطباعة والنشر، ج
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 لورش التقليلمستثناة من  ألفاظ
 ما يلي: التقليلورش من  ستثنييَ 

فػػال تقليػػل  ،مػػن غػػافر 18آيػػة ) إذ القلػػوب لػػدى اٟتنػػاجر (  :مػػن قولػػو تعػػاذل) لػػدى ( لفػػظ  .1
ُب  لػػػف ٦تػػػدودةاأل ألف أيضػػػاً  فيهػػػا تقليػػػلكلمػػػة ) لػػػدا ( ُب سػػػورة يوسػػػف فػػػال   كػػػذلك،  فيهػػػا

 .ٚتيع ا١تصاحف

 ) حىت (.لفظ  .2

 ُب القرءاف. وردتحيث              ) إذل (.لفظ  .3

 .1) على ( اٞتارةلفظ  .4

       لفػػػظ ) مػػػا زكػػػى ( مػػػن قولػػػو تعػػػاذل: }  .5

    }  وال ٮتفى أفَّ ىػذا اللفػظ ىػو واوي ولكػن ذكػر ىنػا النور من 21آية ،
 .للتنبيو

 من النور. 35آية  {    من قولو تعاذل: } ) كمشكاة ( لفظ .6

    ، ٨تػػػػػػو قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل: } رءافػقػػػػػػػُب ال وردا ( حيػػػػػػث ػػػػػػػػػ) الرب ظػػػػػػػػػػػلف .7

 }. 

 ،114آيػػػة  اءػػػػػوالنس ،265+  217اآليتػػاف  ُب البقػػػرة قػػػد ورد( و  ، مرضػػاٌب) مرضػػػات يلفظػػ .8
 .{   }  :، ٨تو قولو تعاذل1آية  والتحرًن، 1وا١تمتحنة آية 

       لفػػػظ ) كال٫تػػػا ( مػػػن قولػػػو تعػػػاذل: }  .9

     }  من اإلسراء. 23آية 

 الكلمات األربع األخَتة وىي ]كمشكاة، الربػا، مرضػات، كال٫تػا[على فتح  ًب التنبيو -مالحظة:
اشػػػتهر بػػػُت علمػػػاء  وذلػػػك ألنػػػو، يػػػاءالء، ودل ترسػػػم ُب ا١تصػػػاحف بمػػػع أهنػػػا ليسػػػت مػػػن ذوات اليػػػا

ت أف كػػػػل مػػػػا ٯتيلػػػػو ٛتػػػػزة والكسػػػػائي، فلػػػػورش التقليػػػػل فيهػػػػا ٓتلػػػػف عنػػػػو، وىػػػػذه القاعػػػػدة القػػػػراءا
 صحيحة، باستثناء الكلمات األربع السابقة الذكر.

 
 
 
 

                                                 
 كما في ) إفَّ فرعوف عال ( وىو فعؿ واوي فال إمالة فيو. ياً ماض ما كاف فعالً خصصت عمى بالجارة ليخرج منيا  1
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 تنبيهات ُب اإلمالة الصغرى لورش
قػػد سػػػقطت وصػػالً للػػتخلص مػػن التقػػاء السػػاكنُت ف نػػػو  مقللػػةإذا وقػػف القػػارئ علػػى ألػػف  - أ

 ، ٨تو:التقليليقرأ بوجو إف كاف  ،بالتقليليقف عليها 

 بن مرًن (، ) ذكرى الدار (ٱ) ىدى اهلل (، ) موسى الكتاب (، ) عيسى 
وكذلك ُب ٨تو } ا٢تدى ائتنا { وقفاً، أمػا وصػالً فػ ف ألػف ) ا٢تػدى ( ٖتػذؼ ألجػل التقػاء 
الساكنُت، و٫تزة القطػع ُب ) ائتنػا ( تبػدؿ إذل ألػف، وىػذه األلػف ا١تنطوقػة ال تقليػل فيهػا ُب 

 اٟتاؿ الوصل.

، إف كػاف يقػرأ بالتقليلف نو يقف عليو  –منوف وصالً  –وقف القارئ على اسم مقصور  إذا - ب
 .) ىدًى للمتقُت (، ) ُب قرًى ٤تصنة ( ، ٨تو:التقليلبوجو 

 .، بسبب حذؼ األلف اللتقاء الساكنُتأما وصالً فال تقليل ُب ذلك
لػػػف الػػػيت تقلػػػل ُب الوصػػػل بسػػػبب ال ٯتنػػػع اإلسػػػكاف الػػػذي يعػػػرض ُب الوقػػػف مػػػن تقليػػػل األ - ت

ُب الوصػػل ألجػػل كسػػر  قُللػػت ُب ىػػذا اللفػػظ ومػػا شػػابو سػػر، ٨تػػو: ) الػػداِر ( فػػ ف األلػػفالك
ف ىػػػذا أل ف هنػػػا تقلػػل أيضػػػاً  الػػراء بعػػػدىا فػػ ف زاؿ ىػػػذا الكسػػػر عنػػد الوقػػػف عليهػػا بالسػػػكوف

ء وقفػػاً بسػػبب ، مػػع األخػػذ بعػػُت االعتبػػار ترقيػػق الػػرالكونػػو عارضػػاً  لتقليػػلالسػػكوف ال ٯتنػػع ا
 .تقليل األلف

 ال تقلل ٨تو كلمة ) مضارِّ ( ألف الراء الساكنة فصلت بُت الراء ا١تكسورة واأللف. - ث

 

ىػػذا ر بػػُت الفػػتح والتقليػػل، ولكػػن يتبػػع ػػيَّػػػػخَ ػعنػػو [ أي أف القػػارئ مُ  فٍ ْلػػا١تقصػػود ُب قولنػػا ] ِٓتُ  -/:1مالحظػػة 
بػػدؿ فعليػػو أف يفػػتح ذات اليػػاء، وإف كػػاف يقػػرأ بتوسػػط البػػدؿ قػػدار مػػد البػػدؿ، فػػ ذا كػػاف يقػػرأ بقصػػر ال١ت األمػػر

 فعليو أف يقلل ذات الياء، وإف كاف ُيشبع البدؿ فلو ا٠تيار بُت الفتح والتقليل والفتح ىنا مقدـ.

علػى  ا١تقصود بقولنا ] قوالً واحداً [ أي أنو ٬تب على القارئ التقليل وجهاً واحػداً ُب الكلمػة -/:2مالحظة 
 .، وال ٬توز لو الفتحللبدؿأي مقدار 
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 مع تطبيقات أخرى ذات الياءتمارين عامة على اجتماع                             
 :مد البدؿ مع ذات الياء اجتماعُ  -أواًل:
أف لورش ثالثة أوجو ُب البدؿ وىػي القصػر والتوسػط واإلشػباع، ولػو ُب ذوات اليػاء إمػا الفػتح أو  ال ٮتفى     

 :عملية فيكوف ىنا ستة أوجو عقلية، ولكن ٬توز لنا من ىذه األوجو الستة، أربعة أوجو التقليل،

 -لورش: ٯتتنعو 
 قصر البدؿ مع تقليل ذات الياء. - أ

 توسط البدؿ مع فتح ذات الياء. - ب

 
 ( تقدـ مد البدؿ على ذات الياء لورش) 

 ن إبراىيم.م 34{ آية   ٨    تو } 
 وءاتاكم                                                         

 ذاُت الياء  البدؿ مد     األوجو اٞتائزة    
 فتح           قصر         -:1    
        تقليل          توسط     -:2    
         فتح            طوؿ       -:3    
 تقليل         طوؿ      -:4    
     

 ( تقدـ ذات الياء على مد البدؿ لورش)     
 من البقرة. 37{ آية  ٨      تو } 

 فتلقى                 ءادـ                                                  
   مد البدؿ           ذاُت الياء      األوجو اٞتائزة    
            قصر    فتح         -:1    
                 طوؿ   فتح       -:2    
      توسط    تقليل      -:3    
          طوؿ   تقليل      -:4    

 :قولوٚتع ابن اٞتزري ما سبق ُب 
 وقلل مع التوسيط وا١تدِّ ُمكِمال   كػ: ءاتى لورِش افتح ٔتدٍّ وقصرِِه 
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 ( ماع مد بدؿ موصوؿ مع ذات ياء مع مد بدؿ موقوؼ عليو ] بالرـو [اجت ) 
من  29 اآلية  { ٨       تو: }       
 .الرعد

لرـو على قصره فهذه أربعة فعلى قصر ) آمنوا ( فتح ) طوىب ( وتثليث ) مآب ( بالسكوف احملض ٍب ا     
أوجو، وعلى توسط ) آمنوا ( تقليل ) طوىب ( وتوسط ومد ) مآب ( بالسكوف احملض ٍب الرـو على التوسط 
فهذه ثالثة أوجو، وعلى مد ) آمنوا ( فتح وتقليل ) طوىب ( وعلى كل منهما مد ) مآب ( مع السكوف 

، وىذه أربعة أوجو أيضاً، فيكوف ٣تموع  األوجو أحد عشر وجهاً. احملض والرـو
 

 ػػابءامنوا                  طوىب                        مػػػ                             
 بدؿ موقوؼ عليو     بدؿ                 ذات الياء             األوجو اٞتائزة

       قصر مع السكوف                     قصر                   فتح     -:1
 توسط مع السكوف  فتح                  قصر      -:2
                 طوؿ مع السكوف           فتح        قصر      -:3
 قصر مع الرـو             قصر                   فتح      -:4
 توسط مع السكوف   توسط                  تقليل                      -:5
 طوؿ مع السكوف   توسط                  تقليل                      -:6
 توسط مع الرـو   توسط                  تقليل                      -:7
 طوؿ مع السكوف  طوؿ                   فتح                                   -:8
 طوؿ مع الرـو  فتح                طوؿ                                      -:9

 طوؿ مع السكوف  طوؿ                   تقليل                                 -:11
 طوؿ مع الرـو  طوؿ                   تقليل                                 -:11
 

 ( اجتماع ذات ياء مع مد بدؿ موقوؼ عليو ] بالرـو [ )
 آؿ عمراف.من  14 اآلية  { ٨       تو: } 

عند الوقف على ) ا١تآب ( يكوف لورش عشرة أوجو: الفتح ُب ) الدنيا ( وعليو ُب ) ا١تآب ( ٜتسة أوجو: 
عة، وا٠تامس التوسط مع السكوف احملض باعتبار القصر والطوؿ وكل منهما مع السكوف والرـو فتصَت أرب

، ألف التوسط جاز للوقف فقط؛ والتقليل ُب ) الدنيا ( عليو ُب ) ا١تآب ( ٜتسة  العروض وٯتتنع معو الرـو
، و٬توز القصر مع السكوف احملض نظراً للعروض أيضاً.  أوجو: التوسط والطوؿ وكل منهما مع السكوف والرـو
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 ػػابالدنيا                                           الػمػػػ                                
 بدؿ موقوؼ عليو         ذات الياء                     األوجو اٞتائزة

 قصر مع السكوف                               فتح      -:1
 توسط مع السكوف      فتح                  -:2
                 طوؿ مع السكوف                فتح        -:3
 مع الرـو قصر               فتح       -:4
 طوؿ مع الرـو      فتح                       -:5
 قصر مع السكوف      تقليل                       -:6
 توسط مع السكوف       تقليل                       -:7
 طوؿ مع السكوف                  تقليل                       -:8
 توسط مع الرـو                  تقليل                       -:9

 طوؿ مع الرـو     تقليل                                  -:11
 
 
 :ذات الياء واللين المهموز اجتماعُ  -اً:ثاني
 

 ( اجتماع ذات الياء واللُت ا١تهموز) 
 من البقرة. 216{ آية        } ٨تو 

 

 وعسى                   شي اً                                                  
   اللُت ا١تهموز          ذاُت الياء      األوجو اٞتائزة    
            توسط     فتح         -:1    
                 طوؿ     فتح       -:2    
      توسط    تقليل      -:3    
          طوؿ    تقليل      -:4    
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 :( الجار) وذات ياء ولفظ  مهموز مد لين اجتماعُ  -اً:ثالث
         قولػػػػػو تعػػػػػاذل: }  ففػػػػػي ٨تػػػػػو     

        }  مػػػػػن النسػػػػػاء 36اآليػػػػػة، 
) اٞتػػار (، ويػػرى أىػػل ولفػػظ  أو ُب ) واليتػػامى ( ُب ) القػػرىب (سػػواء اجتمػػع مػػد لػػُت وىػػو ) شػػي اً ( وذات يػػاء 

 -:1األداء عن ورش ُب ٖترير ىذه اآلية ثالث طرؽ
التسوية بُت ذات الياء ولفػظ ) اٞتػار ( فتحػاً وتقلػياًل، فيكػوف فيهػا أربعػة أوجػو: علػى توسػط  الطريقة األولى:

 اللُت، فتحهما معاً، وتقليلهما معاً، وكذا على ا١تد ُب اللُت فتحهما وتقليلهما.
      اٞتار      القرىب       (ذات الياء)شي اً         )لُت مهموز(          ةاألوجو اٞتائز 

 فتح                            فتح              توسط                                          -:1
 تقليل                   تقليل    توسط                                          -:2
                 فتح                      فتح        طوؿ                                         -:3
 تقليل                     تقليل           طوؿ                                     -:4

فػظ ) اٞتػار (، فعلػى توسػط اللػُت يكػوف فيها ٙتانية أوجو، وفيها التفرقة بُت ذات اليػاء وبػُت ل الطريقة الثانية:
فتح ذات الياء وعليو الوجهاف ُب لفظ ) اٞتػار (، والتقليػل ُب ذات اليػاء عليػو الوجهػاف أيضػاً، فتكػوف األوجػو 

 على التوسط أربعة ومثلها على ا١تد فتكوف ٙتانية.
       اٞتار                القرىب (ذات الياء)شي اً         )لُت مهموز(    األوجو اٞتائزة

 فتح                                        توسط                    فتح                     -:1
 تقليل                       توسط                    فتح                     -:2
                 فتح                        توسط                    تقليل                     -:3
 تقليل                        توسط                    تقليل                     -:4
 فتح                        فتح      طوؿ                                     -:5
 تقليل                      فتح    طوؿ                                        -:6
 فتح                      تقليل  طوؿ                                         -:7
 تقليل                    تقليل       طوؿ                                     -:8

                                                 
 في تحريراتو عمى الشاطبية، بقولو:  -ا تعالىرحمو -جمعيا اإلماـ الجمزوري  1

 والجاِر م  لػػػػػػػػيػػػػػػػٍف وذاِت الػػػػػػيػػػػػػػػػاِء                  َسوِّ َأِو اضػػػربػػػيُػػػمػػا ِبال ِمػػَراءٍ 
 ضارِ ػػيٍء ل تُ ػػشػػٍط لػػاِر                 عمى توسػػتقميؿ ذي الياء دوف جَ  فأو اْمَنع

 الٌث فاْعػمَػَماػػػػػي ثػػيػػِمػػيػػمُػػو فػقػػػا                  تػػػػمػػػومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َمػػػػػػدِِّه اْمػػػػَنػػػػػػَعػػػػػْف فػػيػيِ 
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ح وجهػاف ُب لفػظ ) اٞتػار فيها ستة أوجو، فعلى توسط اللُت فتح ذات الياء وعلى ىذا الفػت :1الطريقة الثالثة
( الفػػتح والتقليػػل، ٍب تقليػػل ذات اليػػاء ولفػػظ ) اٞتػػار ( معػػاً، فهػػذه ثالثػػة أوجػػو، وعلػػى مػػد اللػػُت يكػػوف فػػتح 
ذات اليػػاء وعلػػى ىػػذا الفػػتح وجهػػاف ُب لفػػظ ) اٞتػػار ( الفػػتح والتقليػػل، ٍب تقليػػل ذات اليػػاء ولفػػظ ) اٞتػػار ( 

 موع ستة أوجو.معاً، فهذه ثالثة أوجو أيضاً، فيكوف اجمل
 اٞتار               القرىب (ذات الياء)شي اً         )لُت مهموز(     األوجو اٞتائزة

 فتح                                       فتح   توسط                                          -:1
 تقليل                      فتح    توسط                                         -:2
                 تقليل                      تقليل  توسط                                           -:3
 فتح                        فتح        طوؿ                                       -:4
 تقليل                     فتح     طوؿ                                         -:5
 فتح                    تقليل      طوؿ                                        -:6
 

 ين (:ار بج) لفظ ذات الياء مع  اجتماعُ  -اً:رابع
 -:ُتطريقت ذلكيرى أىل األداء عن ورش ُب ٖترير 

ارين ( وعليػػو ٬تػػوز الفػػتح والتقليػػل ُب ذات اليػػاء، فيكػػوف ٬تػػوز لػػورش الفػػتح والتقليػػل ُب ) جبػػالطريقػػة األوذل: 
ٍب تقليػل ذات اليػاء وعليػو ٬تػوز الفػتح أربعة أوجو، وىي فتح ذات اليػاء وعليػو الفػتح والتقليػل ُب ) جبػارين (، 

 ُب ) جبارين (، والطريقة الثانية ىي: فتحهما معاً وتقليلهما معاً. والتقليل
 من ا١تائدة 22{ آية            ٨تو }

 الطريقة األولى:
       جبارين                                 موسى( ذات الياء)     األوجو اٞتائزة

 فتح                                                           فتح                    -:1
 تقليل                                                فتح                    -:2
                 فتح                                           تقليل                    -:3
 تقليل                                            تقليل                   -:4

                                                 
 الطريقة الثالثة: وىي التي ذكرىا المنصوري، ونظميا المييي في قولو: 1

 ط لشػػػيء فاتبعاػػػعمى توس     عا            ػنػػتقميؿ ذي الياء دوف جار م
 دهػػموغ قصػػفاطمب لمييي ب        مػػػده           ػػػػػمػػػا مػػػػػمػػنػػ  تػػػػقػػمػػيػػمػيػػػػك
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 الطريقة الثانية:
       جبارين                                 موسى( ذات الياء)    األوجو اٞتائزة

 فتح                                                           فتح                    -:1
 تقليل                                             تقليل                    -:2
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 :زدؿ مع ذات الياء مع اللين المهمو مد الب اجتماعُ  -اً:خامس
 -ٯتتنع لورش:
 .[–و٫تا التوسط واإلشباع  – اللُت ا١تهموز أعٍت وجهي]×  قصر البدؿ مع تقليل ذات الياء - أ

 .[–و٫تا التوسط واإلشباع  – اللُت ا١تهموز ]أعٍت وجهي×  توسط البدؿ مع فتح ذات الياء - ب

 .] ويكوف معو فتح ذات الياء [ الطوؿ ُب اللُت ا١تهموزقصر البدؿ مع  - ت

 .] ويكوف معو تقليل ذات الياء [ الطوؿ ُب اللُت ا١تهموزتوسط البدؿ مع  - ث

بػدؿ  3) حاصػل ضػرب  اً وجهػ 12إذاً: عند اجتمػاع ذات اليػاء مػع اللػُت ا١تهمػوز مػع مػد البػدؿ ٬تتمػع عنػدنا 
 وال ٬توز لنا الستة أوجو السابقة. أوجو فقط، 6ذات الياء ( ولكن ٬توز لنا منها  2× لُت مهموز  2 ×
 

 أبيات ىي: 4جمع الدكتور أيمن سويد ما سبق في 
 فتٌح َوسِّط  قصُر البدِؿ 
 قلل وسِّط  َوْسُط البدِؿ 
 كٌل جائز  طُوُؿ البدِؿ 
 و٢تا حائز  كن ُمتِقَنها 

 

 .األصوؿُب هناية  ( 9٪توذج ) أانظر 
 

  ( اجتماُع مد البدؿ مع ذات الياء مع اللُت ا١تهموز) 
 من النساء. 21{ آية  ٨      تو } 

 ن                 شي اً وءاتيتم                   إحداى                                        
 اللُت ا١تهموز     ذاُت الياء   مد البدؿ    األوجو اٞتائزة 

 توسط         فتح            قصر         -:1   
 توسط               تقليل          توسط     -:2   
 توسط         فتح            طوؿ       -:3   
 طوؿ         فتح          طوؿ      -:4   
 توسط         تقليل   طوؿ         -:5   
 طوؿ         تقليل   طوؿ        -:6   
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 ( اجتماع ذات ياء مع اللُت ا١تهموز مع ] مد بدؿ موصوؿ [ مع مد ] بدؿ موقوؼ عليو [ ) 
 ٨            تو: } 

        } من األحقاؼ 26 اآلية. 
 يستهزءوف             بآيات                   شيء              أغٌت                          
 ذات الياء          لُت مهموز               بدؿ            بدؿ موقوؼ عليو          األوجو اٞتائزة

 توسط                  قصر                  قصر                               فتح                      -:1
 توسط                  توسط                  قصر               فتح                      -:2
 توسط                  قصر                  طوؿ                              فتح                      -:3
 توسط                  طوؿ                  طوؿ               فتح                      -:4
 طوؿ                  طوؿ                  طوؿ                فتح                      -:5
 توسط                 توسط                توسط              تقليل                      -:6
 توسط                توسط                  طوؿ              تقليل                      -:7
 توسط                 طوؿ                  طوؿ              تقليل                      -:8
 طوؿ                  طوؿ                  طوؿ              تقليل                      -:9
 

 :( مع ذات الياء أو للمثنى مد البدؿ مع لين سوءات ) التي للجمع اجتماعُ  -اً:سساد
 لػػػو ٜتسػػُة أوجػػػوٍ  يكػػوفمػػػع ذات يػػاء  ( أو للمثػػٌت مػػد البػػػدؿ مػػع لػػػُت سػػوءات ) الػػيت للجمػػػعع ا اجتمػػ إفَّ      

         } تَػَعػػػػػػػػاذَل: صػػػػػػػػحيحٍة، ففػػػػػػػػي قولػػػػػػػػو 

          }  األعػػػػػػراؼمػػػػػػن  26آيػػػػػػة، 
 ٜتسُة أوجٍو صحيحٍة ىي كاآلٌب: ورشل

 ( على ذات الياء سوءاتلُت تقدـ البدؿ على ) 
 ءادـ                        سوءاتكم                              التقوى                           

 ذات الياء     (          أو للمثٌت لُت سوءات ) اليت للجمع       البدؿ           ئزة اٞتا األوجو   
 فتح                     اللُت  قصر                  قصر                    -1  
 تقليل                   قصر اللُت         توسط               -2  
 تقليل               توسط اللُت         توسط      -3  
 فتح                 قصر اللُت           إشباع      -4  
 تقليل              قصر اللُت           إشباع      -5  
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فهػػػي  - ،[ ءايػػػات]  و [ سػػػوءاتكم]  و [ ءادـ]  :الحػػػظ أف اآليػػػة الكرٯتػػػة فيهػػػا ثالثػػػة مػػػدود بػػػدؿ ىػػػي     
 .[ التقوى] وذات ياء ُب  ،[ سوءاتكم] ومد لُت ُب ، -تتساوى ُب ا١تدود 

 
 ( تقدـ لُت سوءات على البدؿ على ذات الياء)  

 ٨             تو: } 

          من األعراؼ. 21{ اآلية 
 هتما                 هناكماءااهتما                           سو وءس                                  

 لُت سوءات ) اليت للجمع أو للمثٌت (               البدؿ                ذات الياء  األوجو اٞتائزة
 قصر                    فتح              قصر اللُت            -:1
 تقليل                توسط          قصر اللُت             -:2
 فتح         طوؿ              قصر اللُت             -:3
 طوؿ                    تقليل              قصر اللُت            -:4
 توسط                   تقليل     توسط اللُت                            -:5
 

 (تقدـ ذات الياء على لُت سوءات على البدؿ ) 
 ٨         تو: }      

    }  من األعراؼ 22اآلية. 
 هتماءااهتما                           سو وءفدال٫تا                              س                     

 ) اليت للجمع أو للمثٌت (           البدؿ ذات الياء                 لُت سوءات   األوجو اٞتائزة
 قصر                                  قصر اللُت              فتح                    -:1
 طوؿ        قصر اللُت                           فتح      -:2
                 توسط               قصر اللُت        تقليل                        -:3
 طوؿ                   قصر اللُت        تقليل                        -:4
 توسط         اللُت توسط        تقليل                                 -:5
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 باب الراءات
 مذىب ورش ُب الراءات

 لةمتصػ( يػاٌء سػاكنة أو كسػرة أصػلية ) ا قبلهػ سػواء أكػافرقق ورش كل راٍء مفتوحػة أو مضػمومة  .1
كانػػت الكسػػرة السػػابقة تعػػزروه، َغػػََت، الطػػَت ( أمػػا إذا  هبػػا، ٨تػػو ) بشػػَتاً، ِسػػراجاً، ٩تػػرة، سػػَتوا، و 

، فال ترقق ٨تػو ) ِبرسػوؿ، ُب أو متحركة للراء ليست من بنية الكلمة، أو حىت الياء منفصلة عنها
 (، ف هنا تفخم ىنا. ، ا٠ِتََتةريب

ػػرَهسػػاكن، ٨تػػو: ) إخراجػػاٌ، إجرامػػي إذا حػػاؿ بػػُت الكسػػرة والػػراء .2 مػػن  نىػػذا السػػاك ( دل ٯتنػػع ، ِكبػْ
(، ألنػو  ، ِمْصػراً ْصراً، ِقطْػراً، ِوقْػراً ، ٨تو: ) إِ 1ترقيق الراء، إال إذا كاف الساكُن صاداً أو طاًء أو قافاً 

 يعترب حاجز حصُت بُت الكسرة والراء.

 ( ُب ا١ترسالت، وإذا وقف عليها رقق الثانية بًتقيق األوذل. 2رقق الراء األوذل من ) ِبَشَررٍ  .3

 سكوناً عارضاً واٟترؼ الذي قبلها مقلل، ٨تو ) الناِر (.رقق الراء إذا سكنت  .4

 رقق الراء إذا كانت حركتها مقللة، ٨تو ) رءا ، الػمػر (. .5

ألفػػاظ ال غػػَت، وىػػذه الكلمػػات  ةفخػػم ورش الػػراء إذا تكػػررت، ودل تػػأت ُب القػػرءاف إال ُب ٜتسػػ .6
الفراُر (، واٟتػديث ىنػا عػن الػراء  تتكرر ُب أكثر من موضع وىي: ) ِضراًر، ِمْدراراً، إسراراً، فراراً،

 .-ألنك لو رققت الراء األوذل الستدعى ذلك ترقيق الثانية  -األوذل، 

فخػػػػم الػػػػراء إذا أتػػػػى بعػػػػدىا حػػػػرؼ اسػػػػتعالء وإف حػػػػاؿ بينهمػػػػا ألػػػػف، ٨تػػػػو: ) ِصػػػػراط، إعراضػػػػاً،  .7
 الفراؽ، واإلشراؽ (.

مػػػػن الفجػػػػر، لكونػػػػو اٝتػػػػاً  7فخػػػػم ورش راء ) إـر ( ُب قولػػػػو تعػػػػاذل: } إـر ذات العمػػػػاد { آيػػػػة  .8
 أعجمياً أو مشاهباً ل ٝتاء األعجمية.

إذا سبق الراء ا١تفتوحة ساكن قبلو كسرة عارضة ف ف الراء تفخم، ٨تو ) ِامرأة ( عند االبتػداء هبػا،  .9
 ال توجد إال عند االبتداء بالكلمة.ألهنا فهي كسرة عارضة 

ُب االسػػم  ) أي شػػروط الًتقيػػق ( مكسػػوريفخػػم ورش الػػراء ا١تفتوحػػة إذا وقػػع قبلهػػا سػػاكن قبلػػو  .11
 ُب ) ِإْبراىيم، ِإْسرائيل، ِعْمراف ( ال غَت. دل يقع ُب القرءاف إالاألعجمي، وذلك 

ذكػػػػراً، سػػػػًتاً، ُب سػػػػبع كلمػػػػات ىػػػػي: ) وذلػػػػك  ، والتفخػػػػيم أوذلورد عػػػن ورش التفخػػػػيم والًتقيػػػػق .11
 زف ِفعاًل، والراء ىي الـ الفعل.حجراً، إمراً، وزراً، صهراً، حَتاف (، والستة األوذل ىي على و 

                                                 
مف حروؼ الستعالء ىذه الثالثة فقط، باإلضافة إلى حرؼ الخاء وقد استثنيت الخاء  نيا ل في القرآف الكريـ  ورد 1
 فاؿ.ت بحروؼ الستعتبر فاصاًل وُألحقت
القاعدة العامة تقوؿ أف سبب الترقيؽ ىو وجود كسرة قبؿ الراء، ولكف ىذا المفظ مخالؼ لمقاعدة حيث أفَّ سبب  2

 الترقيؽ ىنا ىو وجود كسر بعد الراء.
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 -تنبيهات:
 ورش األلف الواقعة بعػد الػراء ٨تػو ) بشػرى ، سػكارى (، فػ ف الػراء ترقػق تبعػاً  عندما يقلل

 لذلك بال خالؼ.
 فػ ف ورشػاً وافقػو ُب ذلػك، أي  ،وتقرأ بوجهُت عنػد اإلمػاـ حفػص ،الكلمات اليت فيها راء

 وىي: ،لورش التفخيم والًتقيق

اختلػػف ُب الػػراء وقفػػاً بػػُت الًتقيػػق والتفخػػيم، : مػػن سػػبأ 21آيػػة {  القطػػر}  .1
 .، أما وصالً فهي مفخمةوالًتقيق أوذل نظراً ل صل، وعماًل بالوصل

مػػػن  51وآيػػػة ، مػػػن يوسػػػف 99+ 21آيػػػة مػػػن يػػػونس، و  87آيػػػة {  مصػػػر}  .2
]  الػراء مفخمػة لوقػوع حػرؼ االسػتعالء بينهػا وبػُت الكسػرةوصاًل  :الزخرؼ
 .وقفاً فاختلف فيها بُت التفخيم والًتقيق، والتفخيم أوذل ؛ أمامستثٌت [

بػػُت الًتقيػػق ووصػػالً لػػراء وقفػػاً اختلػػف ُب ا مػػن الشػػعراء: 51} فػػرؽ { آيػػة  .3
 .والتفخيم

: مػػن الػػدخاف 23آيػػة و مػػن اٟتجػػر،  65آيػػة و مػػن ىػػود،  81{ آيػػة  فأسػػر}  .4
ىػػي و ، سػػر (ٱىكػػذا ) ف قػػرأ ورش ىػػذا اللفػػظ هبمػػزة وصػػل بػػدؿ ٫تػػزة القطػػع

والًتقيػػػق أوذل ، وعليػػػو فيجػػػوز التفخػػػيم والًتقيػػػق حػػػاؿ الوقػػػف، لفظػػػاً  سػػػاقطة
 .نظراً ل صل، وعماًل بالوصل

  [ أسػػر ُب لفػظ ]( بػػأف ا١تقًتنػػة  ) مػػن  52مػػن طػػو، آيػػة  77وقػػد ورد ُب موضػػعُت ٫تػا آيػػة
فػػظ يقػػرأ ىػذا الل ويرقػػق الػراء وصػػالً ووقفػاً، والسػبب ُب ذلػػك أنػ اً األمػػاـ ورشػ فَّ فػالشػعراء: 

 قبلها اللتقاء الساكنُت. قطع، وبالتارل فهو يكسر النوف اليتال٫تزة  بدؿهبمزة وصل 

 اجتماع ) ذكراً ( وبابو مع مد البدؿ لورش:- 

ا١تقصػود ُب بابػو أي الكلمػات السػتة ا١توجػودة ُب البنػد  –ٯتتنع لورش: توسط البػدؿ مػع ترقيػق ) ذكػراً ( وبابػو 
وجهػػػُت ) التفخػػػيم × بػػػدؿ 3لوجػػػو ٦تتنػػػع وىػػػو مػػػن ضػػػمن سػػػتة أوجػػػو ] إذاً ىػػػذا ا –٦تػػػا سػػػبق  ادي عشػػػراٟتػػػ

 والًتقيق ( [.
 ُب:ذلك وقد ٠تص الدكتور أٯتن سويد 

 وذا لورٍش ال توسِّط بدال   وإف تُرقق ٨تو ) ذكراً ( يا ُفال 
 

 كلمة ) حَتاف ( ٬توز معها التفخيم والًتقيق، والتفخيم أوذل، وذلك على أي مقدار للبدؿ. -مالحظة:
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 ماع ) ذكراً ( وبابو مع مد البدؿاجت
٨   تو: }       من البقرة. 211{ آية 

 ءاباءكم                       ذكراً                                                
 ( وبابو) ذكراً   بدؿ ال      األوجو اٞتائزة      
 تفخيم                قصر         -:1    
        ترقيق              قصر      -:2    
         تفخيم              توسط       -:3    
 تفخيم               طوؿ      -:4    
 ترقيق         طوؿ         -:5    
 

 ؿ لورش:اجتماع ) ذكراً ( وبابو مع ذات الياء مع مد البد- 

 ذكػػراً  وجهػػُت لػػػ : قصػػر البػػدؿ مػػع تقليػػل ذات اليػػاء وبالتػػارل ٯتتنػػع مػػعٜتسػػة أوجػػو وىػػي ٯتتنػػع لػػورش     
وتوسػط البػدؿ مػع تقليػل  وجهػُت لػػ ذكػراً وبابػو،، وتوسط البدؿ مع فتح ذات الياء وبالتارل ٯتتنػع مػع وبابو

 .وبابوذات الياء مع ترقيق ذكراً 
 

 الياء مع مد البدؿ ع ذاتاجتماع ) ذكراً ( وبابو م
 من األنبياء. 48آية  { ٨       تو: } 

 ءاتينا                     موسى                      وذكراً                                      
 ) ذكراً ( وبابو  ذات الياء   البدؿ      ئزة األوجو اٞتا

 تفخيم   فتح               قصر      -:1      
        ترقيق   فتح               قصر   -:2      
         تفخيم   تقليل               توسط    -:3      
 تفخيم   فتح         طوؿ   -:4      
 رقيقت   فتح         طوؿ      -:5      
 تفخيم   تقليل         طوؿ   -:6      
 ترقيق   تقليل         طوؿ   -:7      

 
 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( للقاء) ا 
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 باب الالمات
 :1 ثالث حاالت الـورش ُب الل

 وذلك بشرطُت: -أواًل: التغليظ:
 أف تكوف الالـ مفتوحة. - أ

) وىػػػػػي حػػػػػروؼ  « ظ » أو « ط » أو « ص» أف تقػػػػػع بعػػػػػد ثالثػػػػػة أحػػػػػرؼ وىػػػػػي:  - ب
 ، على أف يكوف ىذا اٟترؼ مفتوحاً أو ساكناً.اإلطباؽ عدا الضاد (

 :وذلك ُب األحواؿ التالية -وجهين:ثانياً: جواز ال
 .اٟتروؼ الثالثة ا١تذكورة سابقاً  نها وبُت أحديإذا حالت األلف ب - أ

 الالـ ا١تتطرفة ا١تتوفر فيها شروط التغليظ إذا وقف عليها. - ب

 -تكوف رأس آية، وفيها: أاّل بعدىا ألف منقلبة عن ياء، بشرط إذا وقع  - ت

 .، وىو ا١تقدـالتغليظ مع الفتح -      
 .الًتقيق مع التقليل -      

 .ًبَّ ذكرهوذلك فيما عدا ما  ثالثاً: الترقيق:
 

 مذىب ورش في الالمات
سػػػػاكنة،  ) صػػػػاٍد أو طػػػػاٍء أو ظػػػػاٍء ( مفتوحػػػػة أو وقعػػػػت بعػػػػدغلػػػػظ ورش كػػػػل الـ مفتوحػػػػة إذا  .1

٨تػػػػو: ) الصػػػػالة، إصػػػػػالحاً، وسػػػػواء أكانػػػػت الػػػػالـ مشػػػػػددة أو ٥تففػػػػة، متوسػػػػطة أـ متطرفػػػػػة، 
 موف (.لَ ظْ الطالؽ، مطلع، وظللنا، وما ظلمونا، تُ 

إذا حاؿ بُت الالـ واٟترؼ السابق ٢تا ألػف  ، والتغليظ مقدـ، وذلكوالًتقيق التغليظبورش  قرأ .2
مواضػػػع:  ةوقػػػد وردت ُب ثالثػػػ ( طػػػاؿ) وىػػػي:  فقػػػط ُب القػػػرءاف ألفػػػاظ ةُب ثالثػػػوورد ذلػػػك 

{    }  :وقولػػو تعػػاذل ،44، وموضػػع باألنبيػػاء آيػػة 86موضػػع بطػػو اآليػػة 
}  :قولػو تعػاذل ووردت ُب موضع واحد وىو 2( حاصَّالَ ي) الثانية  واللفظة، من اٟتديد 16آية 

      ( فصػػاالً ) الثالثػػة  واللفظػػة، مػػن النسػػاء 128{ آيػػة 

مػن البقػرة، فمػن  233{ آيػة    }  :قولو تعاذل ووردت ُب موضع واحد وىو

                                                 
 في لـ لفظ الجاللة. لإلماـ حفص باستثناء لـ لفظ الجاللة،  نو موافؽ 1

بضـ ، بخالؼ حفص الذي قرأه ء والصاد والالـ م  تشديد الصاد وزيادة ألؼ بعدىاقرأ ورش ىذا الموض  بفتح اليا 2
 .)ُيْصِمحا(الياء وسكوف الصاد وكسر الالـ مف غير ألؼ، ىكذا 
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الالـ ُب الكلمات الثالث، وليعلم أنػو ٬تػوز  غَت حصُت فخم نظر إذل األلف واعتربىا حاجزاً 
أنػػو ٯتتنػػع التغلػػيظ بقصػػر  إالمػػات السػػابقة وذلػػك علػػى ثالثػػة البػػدؿ، التغلػػيظ والًتقيػػق ُب الكل

 .} ف ف أرادا فصااًل { :البدؿ ُب موضع واحد ٦تا سبق وىو قولو تعاذل

 
 :مع مد البدؿ[ فصااًل ] اجتماُع لفظ 

غلػػيظ مػػن ا١تعلػػـو أف لػػورش ثالثػػة أوجػػو ُب البػػدؿ وىػػي القصػػر والتوسػػط واإلشػػباع، ولػػو ُب لفػػظ فصػػاالً الت     
 والًتقيق، فيكوف ىنا ستة أوجو عقلية، ولكن ٬توز لنا من ىذه األوجو الستة، ٜتسة أوجو عملية:

 قصر البدؿ مع التغليظ -لورش: ٯتتنعو 
 

 ( مد البدؿمع اجتماُع لفظ فصااًل  )
            ُب قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػاذل: }     

                }
 من البقرة. 233آية 
 ءاتيتم          فصااًل      األوجو اٞتائزة    
 قصر           ترقيق         -:1    
        توسط          ترقيق      -:2    
         طوؿ            ترقيق       -:3    
 توسط              تغليظ      -:4    

 طوؿ تغليظ                                           -:5                   
 

ذلػك ُب سػت  وردوقػد ، والتغلػيظ مقػدـفيما سكنت المو للوقف،  قرأ ورش بالتغليظ والًتقيق .3
الثانيػة  مػن البقػرة، واللفظػة 27( آيػة     ) :قولػو تعػاذل: وىػي ألفاظ

 :الثالثػػػػة قولػػػػو تعػػػػاذل واللفظػػػػة مػػػػن البقػػػػرة، 249( آيػػػػة     ) و تعػػػػاذل:قولػػػػ

(       ) الرابعػػػة قولػػو تعػػػاذل واللفظػػة، مػػن األنعػػػاـ 191آيػػة: 

(     آيػػػػػة )ا٠تامسػػػػػة قولػػػػػو تعػػػػػاذل مػػػػػن األعػػػػػراؼ، واللفظػػػػػة 118: 
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(     آيػػة )السادسػػة ٨تػػو قولػػو  واللفظػػة مػػن ص، 21

ألف مػػػػػن رققهػػػػػا نظػػػػػر  ،مػػػػػن النحػػػػػل 58آيػػػػػة  (      ) :تعػػػػػاذل
 .غلظها نظر إذل أهنا مفتوحة وصالً للسكوف العارض، ومن 

 ،وىػػػػي ليسػػػػت بػػػػرأس آيػػػػة الػػػػالـ الواقعػػػػة بعػػػػد صػػػػاد، وبعػػػػدىا ألػػػػف منقلبػػػػة عػػػػن يػػػػاء لػػػػورش ُب .4
 -وجهاف:

 .، وىو ا١تقدـبعدىا اليت األلف فتحالالـ، ويتعُت  غليظت - أ

 بعدىا.اليت األلف  تقليللالـ، ويتعُت ترقيق ا - ب

 -وىي: ألفاظذلك ُب ست  ردوقد و 
 مصلى ( ُب قولو تعػاذل لفظ (:  {      

 من البقرة، وذلك حاؿ الوقف. 125{ آية 

 يصػػػػػػػالىا ( ُب قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذل لفػػػػػػػظ (:  {     

   من اإلسراء، وقولو تعػاذل 18{ آية:  {   

     من الليل. 15{ آية 

 قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذلُب  1ُيَصػػػػػػػلَّى ()  لفػػػػػػػظ:  {    آيػػػػػػػة }مػػػػػػػن  12
 االنشقاؽ.

 ولػػو تعػػاذل) َيْصػػلى ( ُب ق لفػػظ: {      آيػػة }
 من األعلى، وذلك حاؿ الوقف. 12

 َتْصػػػػػػػلى ( ُب قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاذل لفػػػػػػػظ (:  {    آيػػػػػػػة }مػػػػػػػن  4
 الغاشية.

 سيصػػػػلى ( ُب قولػػػػو تعػػػػاذل لفػػػػظ (:  {     آيػػػػة }3 
 من ا١تسد.

 

                                                 
بفتح الياء وسكوف الصاد وتخفيؼ قرأ ورش ىذا المفظ بضـ الياء وفتح الصاد وتشديد الالـ، بخالؼ حفص الذي قرأه  1

 الالـ.
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 ُب رؤوس اآلي [ أي الػػالـ الواقعػػة بعػػد صػػاد، وبعػػدىا ألػػف منقلبػػة عػػن يػػاء ] ذلػػك ردإف و  أمػػا
، وىػػي ُب السػػور الػػيت ذلػػك إال ُب ثالثػػة مواضػػع فقػػط يػػردق الػػالـ وتقليػػل األلػػف، ودل تعػػُت ترقيػػ

 وىي قولو تعاذل:  تقلل فيها رؤوس اآلي قواًل واحداً،

1)  {     آية }من القيامة. 31 

2)  {     آية }من األعلى. 15 

3)  {     آية }من العلق. 11 

 
 -تنبيهات:

 فيتعػػُت مػػع فػػتح ذوات اليػػاء التغلػػيظ ُب الػػالـ، ومػػع تقليػػل التقليػػل والتغلػػيظ ال ٬تتمعػػاف ،
 . ذوات الياء ترقيق الالـ

  تغليظ الالـ الثانية من ) ظَلَّلنا، فَيْظَلْلن (، ف هنا مرققػة، وا١تغلػظ ىػو الػالـ ٬تب اٟتذر من
 األوذل فقط.

  قولػػػػػػو تعػػػػػػاذل كمػػػػػػا ُب(  ، يصػػػػػػلى) مصػػػػػػلَّى٨تػػػػػػو إذا وصػػػػػػلت:  {   

      قولػػػػػػو تعػػػاذل:  ون البقػػػرة، مػػػ 125ة ػػػػػػػػ{ آي

 {      } فلػػػػػػػػيس ُب الػػػػػػػػالـ إال مػػػػػػػػن األعلػػػػػػػى،  12آيػػػػػػػة
 التغليظ، وذلك ٟتذؼ األلف بعدىا.

 
 مالحظة

 ،بػاب التفخػيم والًتقيػقُب فػ ف اإلمػاـ ورش موافػق لإلمػاـ حفػص الذي ًب ذكره، راء والالـ خالفاً لباب ال     
٨تػػػػػو وبعػػػػػدىا راء مفتوحػػػػػة،  ا١تسػػػػػبوقة بكسػػػػػر، ،السػػػػػاكنة اءناء أصػػػػػل واحػػػػػد، وىػػػػػو: درجػػػػػة تفخػػػػػيم ا٠تػػػػػباسػػػػػتث

ألف الػػػػراء عنػػػػده اجهم{، فػػػػ ف حفصػػػػاً يسػػػػتثنيها مػػػػن التفخػػػػيم النسػػػػيب، ويعيػػػػدىا إذل مراتػػػػب التفخػػػػيم، رَ ْخػػػػإِ }
نػػػده ضػػػمن التفخػػػيم ورش فتكػػػوف عاإلمػػػاـ أمػػػا فتكػػػوف ضػػػمن ا١ترتبػػػة الرابعػػػة نظريػػػاً، الثانيػػػة عمليػػػاً، مفخمػػػة، 

 مرققة. ُب ىذا اللفظالنسيب، ألف الراء 
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 باب ياءات اإلضافة
ىػػػي يػػػاء تسػػػتخدمها العػػػرب للتعبػػػَت عػػػن ا١تػػػتكلم ا١تفػػػرد ٨تػػػو ) كتػػػايب (، وىػػػي زائػػػدة عػػػن بنيػػػة  -يػػػاء اإلضػػػافة:

اليػػاء الدالػػة  (، وخػػرج بقولنػػا ] ا١تفػػرد [ ، سػػآوي] زائػػدة [ اليػػاء األصػػلية ٨تػػو ) يهػػديفخػػرج بقولنػػا الكلمػػة، 
لتعبػَت عػن ا١تػتكلم [ يػاء لعلى غَت ا١تفرد ٨تو ) حاضري ( فهػي دالػة علػى ٚتػع ا١تػذكر السػادل، وخػرج بقولنػا ] 

 .ا١تؤنث ا١تخاطب ٨تو ) فكلي واشريب (
 تدخل على األٝتاء، واألفعاؿ، واٟتروؼ، ٨تو: ) سبيلي، ذروين، ف ين (.وياء اإلضافة 

من النمػل، ومػع االسػم ٣تػرورة احملػل، ٨تػو ) ذكػري (  19، ٨تو: ) أوزعٍت ( آية فتكوف مع الفعل منصوبة احملل
مػػن  15مػػن طػػو، ومػع اٟتػػرؼ منصػػوبة احملػػل ] إذا جػاءت مػػع إّف وأخواهتػػا [، ٨تػو ) إين أخػػاؼ ( آيػػة  14آيػة 

 من الكافروف. 6األنعاـ، و٣ترورة احملل ٨تو ) ورل دين ( آية 
 ء ٤تلها، فتقوؿ ُب ٨تو )) فطرين (( فطرؾ و فطره.وعالمتها صحة إحالؿ الكاؼ أو ا٢تا

 والعرب كانت أحياناً تسكنها وأحياناً تفتحها.
 القػػػرآف ىػػػو ّف اإلسػػػكاف ىػػػو األصػػػل ألهنػػػا مبنيػػػة واألصػػػل ُب البنػػػاء السػػػكوف، كمػػػا أّف األكثػػػر ُبوقػػػد قيػػػل إ

نػػو اسػػم، واالسػػم الػػذي ، أي أف اإلسػػكاف أصػػل والفػػتح أصػػل، ألثػػافٍ ّف الفػػتح أصػػٌل السػػكوف، والػػبعض قػػاؿ إ
 للتخفيف، ولكن الرأي األوؿ أقوى. مرفوع يُقوى باٟتركة، وكانت فتحتويكوف حرفاً غَت 

 ياء جاءت على ثالثة أقساـ: 876ولقد ورد منها ُب القرآف 
 566مػػن البقػػرة، وٚتلتهػػا  31األكثػػر، ٨تػػو ) إين جاعػػل ( آيػػة  يمػػا اتفػػق القػػراء علػػى إسػػكاهنا وىػػ - أ

 ياًء.

 ياًء. 98من آؿ عمراف، وٚتلتها  41لقراء على فتحها، ٨تو ) بلغٍت الكرب ( آية ما اتفق ا - ب

يػػاء وتػػأٌب علػػى  212مػػا اختلػػف القػػراء فيهػػا بػػُت الفػػتح واإلسػػكاف وقػػد وردت ُب القػػرآف الكػػرًن ُب  - ت
 ستة أقساـ بالنسبة ١تا بعدىا.

 

 أقساـ ياءات اإلضافة
 يأٌب بعد ياء اإلضافة

 
 ليس بعدىا     ٫تزة وصل      ٫تزة وصل     ٫تزة قطع     ٫تزة قطع     ٫تزة قطع      
 مكسورة          مضمومة     ُب ) أؿ ( التعريف      مفردة             ٫تزة     مفتوحة      
 ( ياءً  31ياءات (       )  7ياًء (       )  14ياءات (     )  11ياًء (      )  52ياًء (      )  99)     
 إين أعلم ما ال         من أنصاري           إين أريد        ريب الذي ٭تيي        قومَي اٗتذوين          وطهر بييت  

 تعلموف              إذل اهلل                                                                             للطائفُت       
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 اإلضافة مذىب ورش ُب ياءات
  كػػػل يػػػاء إضػػػافة تلتهػػػا ٫تػػػزة قطػػػع مفتوحػػػة ُب كػػػل القػػػرءاف ٨تػػػو ) إين أعلػػػم (، إال سػػػبعةيفػػػتح ورش 

 -مواضع، وىي:

 من البقرة. 151) فاذكروين أذكركم ( آية  :قولو تعاذل .1

 من األعراؼ. 143) أرين أنظر ( آية  :قولو تعاذل .2

 من التوبة. 49) وال تفتٍت أال ( آية  :قولو تعاذل .3

 من ىود. 47) وترٛتٍت أكن ( آية  :تعاذل قولو .4

 من مرًن. 43) فاتبعٍت أىدؾ ( آية  :قولو تعاذل .5

 من غافر. 26) ذروين أقتل ( آية  :قولو تعاذل .6

 من غافر. 61) ادعوين أستجب ( آية  :قولو تعاذل .7
 

  (، إال مػن أنصػاري إذل اهلل  ة ُب كػل القػرءاف ٨تػو )ل ياء إضافة تلتها ٫تزة قطع مكسػور كيفتح ورش
 ُب تسعة مواضع، أسكنها كل القراء، وىي:

 من األعراؼ. 13) أنظرين إذل ( آية  :قولو تعاذل .1

 من يوسف. 33) يدعونٍت إليو ( آية  :قولو تعاذل .2

 من اٟتجر. 36) فأنظرين إذل ( آية  :قولو تعاذل .3

 من ص. 78) فأنظرين إذل ( آية  :قولو تعاذل .4

 ن القصص.م 34) يصدقي إين ( آية  :قولو تعاذل .5

 من غافر. 41) وتدعونٍت إذل النار ( آية  :قولو تعاذل .6

 من غافر. 43) تدعونٍت إليو ( آية  :قولو تعاذل .7

 من األحقاؼ. 14) ذرييت إين ( آية  :قولو تعاذل .8

 من ا١تنافقوف. 11) لوال أخرتٍت إذل ( آية  :قولو تعاذل .9
 

  إيَن أُريػد (، إال موضػعُت،  قػرءاف ٨تػو )ُب كػل ال ل ياء إضػافة تلتهػا ٫تػزة قطػع مضػمومةكيفتح ورش
 ا كل القراء، و٫تا:مأسكنه

 من البقرة. 39) بعهدي أُوؼ ( آية  :قولو تعاذل .1

 من الكهف. 96) ءاتوين أفرغ ( آية  :قولو تعاذل .2
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 :1وقد أٚتلها الشي  القاضي ُب النظم اٞتامع
 مِّها إال اليتأْو َكْسرِىا أَْو ضَ   والياَء فافَتْح ِعنَد فَػْتِح ٫َتْزَِة 

 ي أَرِنػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتْرَٛتِْن تَػْفِتٍتِّ َذُرون     ُب اْدعوِف واذُْكُروِف فاتَِّبْعٍت         
ْقٍت  ػَمعْ      ي تْدعونٍت ػػػػػػػػػػػُذرِّيَّيت َيْدعونَنػ          يػػػػػػػػػػػػػػكػذا َأخَّْرتَنُو ُيَصدِّ

 ويا بَِعْهدي أَوَّال َقْد َسػَكَنتْ        آتوين ِبَكهٍف ثَػَبَتتأَْنِظْرين                      
 

  ريب الػػذي  ُب كػػل القػػرءاف ٨تػػو ) ؿ [ التعريػػف،أوصػػل مػػن ] كػػل يػػاء إضػػافة تلتهػػا ٫تػػزة يفػػتح ورش
 .٭تيي (

 ، ألف بعدىا ساكن.وصالً  حذفها فلومن أسكنها من القراء  مع مالحظة أف
الظػػا١تُت {  ىػػذا البػػاب ُب موضػػع واحػػد، وىػػو } ال ينػػاؿ عهػػديَ ُب  اً ٮتػػالف حفصػػ اً وعليػػو فػػ ف ورشػػ

من البقرة، وقد قرأ حفص ب سكاف الياء من ىػذا النػوع ُب موضػع واحػد فقػط، وىػو موضػع  124آية 
 البقرة السابق، وفتح ما سواه.

 

  (، إال  إف قػػػومي اٗتػػػذوا ُب كػػػل القػػػرءاف ٨تػػػو ) وصػػػل مفػػػردة،كػػػل يػػاء إضػػػافة تلتهػػػا ٫تػػػزة يفػػػتح ورش
 الثة مواضع، وىي:ث

 من األعراؼ. 144) إين اصطفيتك ( آية  :قولو تعاذل .1

 من طو. 31) ىاروف أخي اشدد ( آية  :قولو تعاذل .2

 من الفرقاف. 27) يا ليتٍت اٗتذت ( آية  :قولو تعاذل .3

 وبالطبع ىنا الياء تسقط اللتقاء الساكنُت.    

 :2قاؿ الشي  القاضي ُب النظم اٞتامع
 ٌع أتتػِل أَْربَ ػػػػػػػػػػػػػػػَوِعْنَد ٫َتِْز الَوصْ   ْتُحها ثَػَبْت اْلُعْرِؼ فػَ َوقَػْبل الـِ     
 بَػْعِدَي اْٝتُُو َقْد بُػيػَِّنْت ُب الذِّْكرِ   ْفُتوحًة قَػْومي لِنَػْفسي ذِْكرِي مَ     
 

 هاف نو يفتح ُب ا١تواضع األحد عشر التاليةإال كل ياء إضافة إذا دل يأت بعدىا ٫تٌز،   ورش سكني: 

 من البقرة. 124بييت للطائفُت ( آية ) أف طهر  :قولو تعاذل .1

 من البقرة. 185( آية  وليؤمنوا يب لعلهم ) :قولو تعاذل .2

 من آؿ عمراف. 21 ( آيةفقل أسلمت وجهَي هلل  ) :قولو تعاذل .3

                                                 
 (. ىػ1403، لمتراث ا زىرية المكتبة: القاىرة)  ،ناف  اإلماـ لقراءة الجام  النظـ شرح ،القاضي الفتاح عبد 1
 المرج  السابؽ. 2



 أصوؿ روايػة ورش عػن نػافػع                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

                                                                                                                 91      

 

 

 من األنعاـ. 81 ( آيةإين وجهت وجهَي للذي  ) :قولو تعاذل .4

 من األنعاـ. 164 ( آيةو٦تاٌَب هلل  ) :قولو تعاذل .5

 من طو. 17 ( آيةورَل فيها م ارب  ) :قولو تعاذل .6

 من اٟت . 24 ( آيةوطهر بييت للطائفُت  ) :قولو تعاذل .7

 من الشعراء. 118 ( آيةومن معَي من ا١تؤمنُت  ) :قولو تعاذل .8

 من يس. 21 ( آيةومارَل ال أعبد الذي فطرين  ) :قولو تعاذل .9

 من الدخاف. 31 ( آيةفاعتزلوف  وإف دل تؤمنوا يبَ  ) :قولو تعاذل .11

 من الكافروف. 6 ( آيةلكم دينكم ورَل دين  ) :قولو تعاذل .11

 من األنعاـ، وجهاف: 162قولو تعاذل ) و٤تياي ( آية لورش ُب  مالحظة:
قبلهػا و٦تاٌب ( ب سكاف الياء الثانية منها وصالً ووقفاً، مع ا١تد ا١تشػبع ُب األلػف  يْ آ) و٤تي - أ

.ُب اٟتالُت، على أ  نو مد الـز

فيهػػا وصػػاًل، وإسػػكاهنا وقفػػاً مػػع القصػػر والتوسػػط واإلشػػباع ُب ) و٤تيػػاَي و٦تػػاٌب ( بػػالفتح  - ب
 األلف قبلها، على أنو مد عارض للسكوف.

 وال ٮتفى تقليل األلف ٓتلف عنو.
 

 ياءات الزوائدباب 
، وىػي إمػا الـ الكلمػة ) ىػي كػل يػاء متطرفػة تثبػت ُب الػتالوة زيػادة علػى رسػم ا١تصػحف -الياء الزائدة:      
     } -(، أو ياء ا١تتكلم وتقػع ُب األٝتػاء واألفعػاؿ دوف اٟتػروؼ، ٨تػو: لفع

  .} 

 وعند من دل يثبتها ال تعترب زائدة.أثبتها، عند من  زائدة فهي
 لو:وقد أشار إليها اإلماـ الشاطيب بقو 

َصاِحِف َمْعزالَ                َوُدوَنَك يَاَءاٍت ُتَسّمى َزَوائَِدا           
َ
 أَلْف ُكنَّ َعْن َخطِّ ا١ت

 وىي تكوف ُب آخر الكلمات ولكن ال تكتب موصولة مع الكلمات، بل تُذيَّل هبا وترسم ُب طرفها.      
 والياءات قسماف:

 (. ، أكرمٍت، ونذرعيديما ىو زائد عن الكلمة، ٨تو ) نكَتي، و  .1

 (. ، يسريما ىو أصلي، ٨تو ) ا١تنادي .2
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 حكم ياءات الزوائد عند ورش
يثبػػػت ورش يػػػاءات الزوائػػػد لفظػػػاً عنػػػد الوصػػػل، وإذا وقػػػف عليهػػػا حػػػذفها، ووقػػػف علػػػى اٟتػػػرؼ الػػػذي قبلهػػػا، 

 وقفاً  (   (                  )  ) -٨تو:

 استثني مما سبق:و 
 68آيػػة {        }  :قولػػو تعػػاذل( مػػن  ےلفػػظ ) يػػا عبػػاد
 ا١تصػحف ُب ٤تذوفػة دينا١تػ ا١تصػحف ُب ثابتػة فهػي ،ووقفػاً  وصػالً  ياء سػاكنة ب ثباتفقرأ ورش من الزخرؼ، 

 .الكوُب

 ُب ياءات الزوائد لعلتُت ٫تا: وإثبات الياء وصالً 
 ، وىو ب ثبات ىذه الياءات.اتباع النقل الوارد عن الشيوخ بسندىم لرسوؿ اهلل  - أ

 اتباع األصل، واألصل ُب ىذه الياءات اإلثبات، وإ٪تا حذفت ٗتفيفاً أو بناًء. - ب

 
 تنبيو

  : } اذل) ءاتػػػػاف ( ُب قولػػػػو تعػػػػ لفػػػػظة علػػػػى السػػػػكوف إال زوائػػػػد عنػػػػد ورش كلهػػػػا مبنيػػػػال يػػػػاءات

             

 }  النمل فهي مبنية على الفتح. من 31آية 
وذلػػك حسػػب ا١تػػنه  ، علػػى النػػوف بػػدوف يػػاء يكػػوف الوقػػف وقػػفالُب حػػاؿ  مػػذىب ورش ُب ) ءاتػػاف ( ىػػو:

 .أما وصالً فبياء مفتوحةالعاـ عنده، 
 

 ؽ بُت ياءات الزوائد وياءات اإلضافةو الفر 
 ؽ بُت ياءات الزوائد وياءات اإلضافة ُب النقاط التالية:و ٯتكن ٖتديد الفر 

 ُب األٝتاء واألفعاؿ واٟتروؼ. ياءات الزوائد ُب األٝتاء واألفعاؿ، أما ياءات اإلضافة فتوجد - أ

 ياءات الزوائد ٤تذوفة ُب ا١تصاحف، أما ياءات اإلضافة فهي ثابتة فيها. - ب

يػػاءات الزوائػػد تكػػوف أصػػلية وزائػػدة، فتجػػيء المػػاً للفعػػل، أمػػا يػػاءات اإلضػػافة فتكػػوف زائػػدة علػػى  - ت
 الكلمة وليست من أصو٢تا، فهي كهاء الضمَت وكافو.

ئػػػػر بػػػػُت اٟتػػػػذؼ واإلثبػػػػات، أمػػػػا يػػػػاءات اإلضػػػػافة فػػػػدائر بػػػػُت الفػػػػتح ا٠تػػػػالؼ ُب يػػػػاءات الزوائػػػػد دا - ث
 واإلسكاف.
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 ياءات الزوائد عند ورش
 من الزوائد، ىي: سبعاً وأربعُت ياءً  وصالً و٭تذؼ وقفاً  يثبتورش 

 من البقرة. 185) الداع  إذا دعاف  فليستجيبوا ( آية  :. قولو تعاذل2. + 1               
 من آؿ عمراف. 21تبعن  وقل ( آية ) ومن ا :قولو تعاذل .3

 من ىود. 46) فال تس لن  ما ليس ( آية  :قولو تعاذل .4

 من ىود. 115) يـو يات  ال تكلم ( آية  :قولو تعاذل .5

 من إبراىيم. 17) وخاؼ وعيد  * واستفتحوا ( آية  :قولو تعاذل .6

 من إبراىيم. 42) دعاء  * ربنا ( آية  :قولو تعاذل .7

 من اإلسراء. 62 ( آية رتن  إذلل ن أخ)  :قولو تعاذل .8

 من اإلسراء. 97 ( آية فهو ا١تهتد  ومن يضلل)  :قولو تعاذل .9

 من الكهف. 17 ( آية فهو ا١تهتد  ومن يضلل ) :قولو تعاذل .11

 من الكهف. 24 ( آية ن  ريبيدأف يه)  :قولو تعاذل .11

 من الكهف. 39 ( آية أف يؤتُت  خَتًا)  :قولو تعاذل .12

 من الكهف. 63 ( آية نبغ  فارتدا ما كنا)  :قولو تعاذل .13

 من الكهف. 65 ( آية أف تعلمن  ٦تا علمت)  :قولو تعاذل .14

 من طو. 91 ( آية أال تتبعن  أفعصيت)  :قولو تعاذل .15

 من اٟت . 23 ( آية والباد  ومن يرد)  :قولو تعاذل .16

 من اٟت . 42 ( آية نكَت  * فكأين)  :قولو تعاذل .17

 من النمل. 37 آية(  أ٘تدونن  ٔتاؿ)  :قولو تعاذل .18

 من النمل. 37 ( آية فما ءاتاف َ  اهلل)  :قولو تعاذل .19

 من القصص. 34 ( آية أف يكذبوف  * قاؿ سنشد)  :قولو تعاذل .21

 من سبأ. 13 ( آية كاٞتواب  وقدور راسيات)  :قولو تعاذل .21

 من سبأ. 45 ( آية نكَت  * قل إ٪تا)  :قولو تعاذل .22

 من فاطر. 26 ة( آي نكَت  * أدل تر)  :قولو تعاذل .23

 من يس. 22 ( آية وال ينقذوف  * إين إذاً )  :قولو تعاذل .24

 من الصافات. 56 ( آية  نعمةواللًتدين  ول)  :قولو تعاذل .25

 من غافر. 14 ( آية يـو التالؽ  * يـو)  :قولو تعاذل .26

 من غافر. 32 ( آية يـو التناد  * يـو)  :قولو تعاذل .27
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 من الشورى. 31 ة( آياٞتوار  ُب البحر )  :قولو تعاذل .28

 من الدخاف. 21 ( آية أف ترٚتوف  * وإف دل)  :قولو تعاذل .29

 من الدخاف. 21 ( آية زلوف  * فدعا ربواعتف)  :قولو تعاذل .31

 من ؽ. 14 ( آية فحق وعيد  * أفعيينا)  :قولو تعاذل .31

 من ؽ. 41 ( آية يناد ا١تناد  من مكاف)  :قولو تعاذل .32

 من ؽ. 45 ( آية لذارياتمن ٮتاؼ وعيد  * وا)  :قولو تعاذل .33

 من القمر. 6 ( آية يدع الداع  إذل شيء)  :قولو تعاذل .34

 من القمر. 8 ( آيةإذل الداع  يقوؿ )  :قولو تعاذل .35

 .39،  37،  31،  21،  18،  16.  ) ونذر  ( من القمر آية 41.     36
 من ا١تلك. 17) نذير  * ولقد كذب ( آية  :قولو تعاذل .42

 من ا١تلك. 18* أودل يروا ( آية   ) نكَت :قولو تعاذل .43

 من الفجر. 4) إذا يسر  * ىل ُب ( آية  :قولو تعاذل .44

 من الفجر. 9بالواد  * وفرعوف ( آية )  :قولو تعاذل .45

 من الفجر. 16) أكرمن  * وأما إذا ( آية  :قولو تعاذل .46

 من الفجر. 18) أىانن  * كال ( آية  :قولو تعاذل .47

 
 لياءات احملذوفة ُب رسم ا١تصحف ف ف ورشاً ٭تذفها وصالً ووقفػاً، ٨تػو قولػو تعػاذل:ولُِيعلم أف غَت ما ذكر من ا

 {     }  من يوسف. 66آية 
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 حفص ماـاإلماـ ورش اإلمطردة خالف فيها  ألفاظ                   
  ) قولػو تعػاذل كِل مػن  ُبلفظ ) سيء: {        } 

 77آيػة  {          و} من ا١تلك، 27آية 

مػػػن  33آيػػػة  {           ، و}مػػػن ىػػػود
 قػػػرأه ورشوقػػػع فيػػػو قبػػػل اليػػػاء كسػػػرة ُب أولػػػو، وقػػػد  ُب القػػػرءاف، ىػػػذا الفعػػػل اوال رابػػػع ٢تػػػ ،العنكبػػػوت
وا١تقصود باإلمشاـ ىنا ىو: أف ٖترؾ اٟترؼ األوؿ مػن الكلمػة ْتركػة مركبػة مػن حػركتُت ضػمة باإلمشاـ 

ة وىػػػو األكثػػػر، وال يضػػػبط اإلمشػػػاـ إال وكسػػػرة، وجػػػزء الضػػػمة مقػػػدـ وىػػػو األقػػػل، ويليػػػو جػػػزء الكسػػػر 
(  وِءَ ُسػػ)هػػذا الفعػػل علػػى وزف ] فُعِػػل [ وأصػػلو ىػػو ]ف بػػالتلقي وا١تشػػافهة مػػن أفػػواه ا١تشػػاي  ا١تتقنػػُت،

وأغلػػػب العػػػرب ونقلػػػت إليهػػػا كسػػػرة ويػػػاء مػػػع اإلمشػػػاـ،  ةفُسػػػلبت مػػػن السػػػُت الضػػػم [مبنيػػػاً للمفعػػػوؿ 
 إلمشاـ.ه ) سيء ( باؤ ونو ) ِسيَء (، والبعض يقر ؤ يقر 

  ( مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاذل ػيكةِ ػػػػػػػػػ  ) ل لفػػػػػظُب:  {     آيػػػػػة }مػػػػػن  176

{ آيػػة        }  ، و قولػػو تعػػاذل:الشػػعراء
بعػد  القطػع الػيت وال يُثبػت ٫تػزةبػالـ مفتوحػة  -ويصلها أيضػاً  - ورش هبا فيبتدئمن سورة ص،  13
، ٓتػػػالؼ حفػػػص الػػػذي ( ىكػػػذا ) لَْيَكػػػةَ ا فيقرؤ٫تػػػ ، وينصػػػب التػػػاءقبلهػػػا وال توجػػػد ٫تػػػزة وصػػػل الػػػالـ

 .، ويكسر التاءمزة وصل مفتوحةهب يبتدئ هبا

٫تػػزة  االبتػػداء عنػػدكحفػػص يُثبػػت   اً ، فػػ ف ورشػػ14، وموضػػع ؽ اآليػػة 78أمػػا ُب موضػػع اٟتجػػر اآليػػة 
 .(  ٫تا ىكذا )ؤ ، وال ٮتفى وجو النقل فيهما، فيقر وصل مفتوحة تبعاً للرسم

 ُب قولو تعاذل:  {     آية }الصافات، قرأىا ورش بفتح ا٢تمزة وألػف من  131

{،     ىكػػػػذا } بعػػػػدىا وكسػػػػر الػػػػالـ علػػػػى إضػػػػافة ) ءاؿ ( إذل ) ياسػػػػُت (، 
أو اختبػاراً علػى ) ءاؿ (، فكلمػة ) ياسػُت ( اسػم نػيب أضػيف إذل   اضطراراً وعلى ىذا فيجوز الوقف 

وقػػػراءة حفػػػص علػػػى أنػػػو اسػػػم واحػػػد ٚتعػػػاً وال ٮتفػػػى مػػػد البػػػدؿ، أىلػػػو ألجلػػػو،  علػػػى ) ءاؿ ( َفُسػػػلِّمَ 
( النػيب عليػو السػالـ، وعلػى  ياسػُتمػن نسػب إذل )  ( فيكوف السالـ واقعاً على ياسُتمنسوباً إذل ) 

ىذا فكلمة ) إؿ ياسُت ( عند حفػص ىػي كلمػة واحػدة وال يصػح إال الوقػف علػى آخػر حػرؼ فيهػا 
 .وىو النوف
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 مػػن ا١ترسػػالت، لػػورش فيهػػا وجهػػاف جػػائزاف، اإلدغػػاـ الكامػػل وىػػو ا١تقػػدـ،  21) ٩تلقكػػم ( آيػػة  لفػػظ
 والوجو الثاين اإلدغاـ الناقص.

  ُب [ ( ) البقػػرة،  مػػػن 245 آيػػة ( ) األعػػػراؼ،  مػػن 69 آيػػػة ( ) آيػػػة 

مػن  24 آيػة ( ) الطور [، قرأ ورش ا١تواضع الثالثة السابقة بالصاد فقػط، وكػذلك  من 37
 الغاشية، فقرأ ىذا ا١توضع أيضاً بالصاد، كحفص.

 
 
 
 
 

 تػحػاف تػنػشػيػطي (القادـ امػ للقاء) ا
 

 ) تحديد موعد االمتحاف النهائي (
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 تلخيص أىم أصوؿ ورش نموذجأ
 

 ذوات الياء البدؿ
اللين 
 المهموز

سوءاتكم لين 
 ونظائره

 اً ذكر 
 ونظائره

 فصاالً 
المد 
العارض 
 للسكوف

 6،  4،  2 الًتقيق ت ، ر إثبات اللُت 4 فتح 2

 أو إثبات اللين 4 تقليل 4
4 

 6،  4 الوجهاف ت
 6 الوجهاف ت ، ر إثبات اللُت 4 فتح 6

 6 الوجهاف ت ، ر إثبات اللُت 6 فتح 6

 6 الوجهاف ت ، ر إثبات اللُت 4 تقليل 6

 6 الوجهاف ت ، ر إثبات اللُت 6 تقليل 6
 *  ] ت [ تعٍت: تفخيم، و ] ر [ تعٍت: ترقيق.

 -كما يلي:  ويكوف، ىو ا١تقروء بوجو ا١تشهور بُت القراء و الو  السابق ىو يعترب الصف ا١تظلل -مالحظو :
 

 
 اإلماـ ورش. مصحففرش ُب  وصالً ووقفاً على كيفية توضيح الكلمات ا١تقللة  -للطالب  - عامل مساعد

 ىدًى من رهبم  ،    با٢تدى فما رْتت   ا١تقلل ٓتلف عنو:
 

 ذكرى الدار  ،     أبصارىم غشاوة    ا١تقلل قوالً واحداً:
 

)  نضػػع خطػػاف ٖتػػت الكلمػػة ٨تػػو ،وصػػالً ووقفػػاً  ،ُب الكلمػػات الػػيت تقػػرأ لػػورش بالتقليػػل ٓتلػػف عنػػؤتعػػٌت أنػػو 
نزيػػد خػػط عمػػودي ٨تػػو ) ىػػدًى (؛ أمػػا إف كػػاف الكلمػػة تقػػرأ بالتقليػػل قػػوالً  :با٢تػػدى (، فػػ ف كانػػت وقفػػاً فقػػط

نزيػػد خػػط  :فنضػػع خطػػاً واحػػداً ٖتػػت الكلمػػة ٨تػػو ) أبصػػارىم (، فػػ ف كانػػت وقفػػاً فقػػط ،وصػػالً ووقفػػاً  ،واحػػداً 
 ( ذكرىعمودي ٨تو ) 

 ذوات الياء البدؿ
اللين 
 المهموز

لين سوءاتكم 
 ونظائره

 فصاالً  ونظائره اً ذكر 
المد العارض 

 للسكوف

 4 تقليل 4
إثبات اللُت 

 4أو 
 6،  4 الوجهاف تفخيم الراء



 أصوؿ روايػة ورش عػن نػافػع                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

                                                                                                                 97      

 

 

 -: ( 1ملحق رقم ) 
وف مفتوحػػة أيضػػاً، وىػػي اسػػم مبػػٍت (( ىػػو ) آف ( هبمػػزة مفتوحػػة ٦تػػدودة وبعػػدىا نػػ أصػػل كلمػػة ))    
الػػيت للتعريػػف، ٍب دخلػػت عليػػو ٫تػػزة اسػػتفهاـ، فػػاجتمع فيػػو  ؿ "أاٟتاضػػر ٍب دخلػػت عليػػو "  م علػػى الزمػػافعلػػ

ء علػػى اسػػتبقاء ٫تزتػػاف مفتوحتػػاف متصػػلتاف، األوذل ٫تػػزة االسػػتفهاـ، والثانيػػة ٫تػػزة الوصػػل، وقػػد أٚتػػع أىػػل األدا
ا٢تمػزتُت والنطػػق هبمػػا معػػاً وعػدـ حػػذؼ إحػػدا٫تا، ولكػػن ١تّػا كػػاف النطػػق هبمػػزتُت متالصػقتُت فيػػو مشػػقة أٚتعػػوا 
علػػى تغيػػػَت ا٢تمػػػزة الثانيػػػة، وإف اختلفػػوا ُب كيفيػػػة ىػػػذا التغيػػػَت، فمػػنهم مػػػن غَتىػػػا ب بػػػدا٢تا ألفػػاً مػػػع ا١تػػػد ا١تشػػػبع 

ها بُت ا٢تمزة وبػُت األلػف، وىػذاف الوجهػاف جػائزاف ٞتميػع القػراء، ٗتلصاً من التقاء الساكنُت، ومنهم من سهل
وعلػػى وجػػو التسػػهيل ال ٬تػػوز إدخػػاؿ ألػػف الفصػػل بينهػػا وبػػُت ٫تػػزة االسػػتفهاـ ألحػػد مػػن القػػراء، وقػػد قػػرأ ورش 
 بنقل حركة ا٢تمزة إذل الالـ وحذؼ ا٢تمزة مػع إبػداؿ ٫تػزة الوصػل ألفػاً مػع ا١تػد والقصػر وتسػهيلها بػُت بػُت، وال
ٮتفى أف لو ُب البدؿ ا١تغَت بالنقل الواقع بعد الالـ ثالثة أوجو: القصر والتوسط واإلشػباع، ولكػن ىػذه األوجػو 

 الثالثة ُب البدؿ ال تتحقق ُب ٚتيع أوجو ٫تزة الوصل بل تتحقق ُب بعضها دوف البعض اآلخر.

دثنا عػػػن حػػػالتُت ُب بدايػػػة وخالصػػة مػػػا ذكػػػره العلمػػاء أف لػػػورش ُب ىػػػذه الكلمػػػة ٜتػػس حػػػاالت، وقػػػد ٖتػػ     
(( (( عن بدؿ سابق أو الحق مع وصلها، واٟتالة الثانية ىي انفػراد )) ، و٫تا انفراد ))األصوؿ

 -عن بدؿ سابق أو الحق مع الوقف عليها، وأما اٟتاالت الثالثة الباقية ىي:

 -وجو: 13، فيكوف لنا بدؿ الحق مع وصلها (( معىي عند اجتماع )) -:ثالثةالحالة ال

 ءاية                   األوجو اٞتائزة          
    1 :-       6      2   2 
    2 :-     6  2   4 
    3 :-     6 2   6 
    4 :-     6 4   4 
    5 :-     6 6   6 
 2   2 تس   -: 6    
 4   2 تس   -: 7    
 6   2 تس   -: 8    
 4   4 تس   -: 9    

 6   6 تس   -:11  
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  11:-     2 2   2 
  12:-     2 2   4 
  13:-     2 2   6 

 
 -وجو: 13(( مع بدؿ سابق مع وصلها، فيكوف لنا ىي عند اجتماع )) -:رابعةالحالة ال

                    ءامنتم     األوجو اٞتائزة          
    1 :-         2      6        2 
 2     تس      2       -: 2    
    3 :-       2      2      2 
    4 :-       4      6     4 
    5 :-       4     6     2 
 4     تس    4       -: 6    
 2     تس    4       -: 7    
    8 :-       4     2     2 
    9 :-       6     6     6 

  11:-       6     6     2 
 6     تس   6       -:11  
 2     تس   6       -:12  
  13:-       6     2     2 

 
 -وجو: 27الوقف عليها، فيكوف لنا (( مع بدؿ سابق مع ىي عند اجتماع )) -:الحالة الخامسة

                     ءامنتم               
                       6       2 
             2 – 4 – 6        2     4 
 6       تس              
 

 وجو 27=         3   ×   3       ×        3         
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 -(: 2ملحق رقم ) 
 بدؿ                 ٚتيع األوجو العقلية        
   1 :-     6      2   2 
   2 :-    6  2   4 
   3 :-    6 2   6 

  4 :-     6      4   2 
  5 :-    6 4   4 
  6 :-    6  4   6 
  7 :-    6 6   2 
  8 :-    6 6   4 
  9 :-    6 6   6 

 2   2 تس   -: 11         
 4   2 تس   -: 11         
 6   2 تس   -: 12         

 2   4 تس   -: 13                
 4   4 تس   -: 14                

 6   4 تس   -: 15        
 2   6 تس   -: 16        
 4   6 تس   -: 17        
 6   6 تس   -:18         
         19:-    2 2   2 
         21:-    2 2   4 
         21:-    2 2   6 
         22:-    2 4   2 
         23:-    2 4   4 
         24:-    2 4   6 

                 25:-    2 6   2 
         26:-    2 6   4 
         27:-    2 6   6 
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وجػو،  27( وبػُت )بػدؿ( وعػددىا  ىذه ىي ٚتيع األوجو العقلية الػيت ٯتكػن أف تكػوف بػُت لفػظ )     

(،  أوجػػػو وكلهػػػا علػػػى إشػػػباع ) 9ولػػػو الحظػػػت فػػػ ين جعلتهػػػا علػػػى ثالثػػػة أقسػػػاـ، القسػػػم األوؿ يضػػػم 

أوجػو وكلهػػا علػػى قصػػر  9(، والقسػم الثالػػث يضػػم  أوجػو وكلهػػا علػػى تسػػهيل ) 9والقسػم الثػػاين يضػػم 

( وجعلت األوجو ا١تمتنعة باللوف الرمادي كػي َيسػهل عليػك فهمهػا واسػتيعاهبا، وقػد يسػأؿ سػائل مػا ،)
الرئيسػي ُب ذلػػك ىػػو الروايػػة، أمػا السػػبب الثػػاين حسػػب  ىػو سػػبب ىػػذه األوجػو ا١تمتنعػػة؟!، وأقػػوؿ أف السػػبب

رأي الشخصي وباهلل التوفيق فهو: عند إبداؿ ٫تزة الوصل ألفاً مع اإلشباع أو تسهيلها، ف ذا قصرت البػدؿ ُب 
[ فيجػوز لػك ٚتيػع أوجػو البػدؿ ُب السػابق أو الالحػق ألف البػدؿ ُب لفػظ   األلف اليت بعد الػالـ ُب ]

[   ىػػػو ضػػػعيف فأصػػػبح مػػػن ا١تمكػػػن تقويػػػة البػػػدؿ الصػػػحيح ]-  عليػػػو، أمػػػا إذا  -السػػػابق أو الالحػػػق

بالبػػدؿ وقػػوي فأصػػبح لزامػػاً  اً [ فكأنػػو أصػػبح اآلف شػػبيه  توسػػط البػػدؿ ُب األلػػف الػػيت بعػػد الػػالـ ُب ]
اف إبػػداؿ ٫تػػزة الوصػػل ألفػػاً مػػع القصػػر عليػػك أف تسػػاويو بالبػػدؿ السػػابق أو الالحػػق، أمػػا ُب القسػػم الثالػػث فكػػ

[، أمػػا إذا  بالبػػدؿ، فعليػػك أف تسػػاويو ُب األلػػف الػػيت بعػػد الػػالـ ُب ] اً وعليػػو فهػػو اآلف أصػػبح شػػبيه
 تغَتَّ مقدار ا١تد فُيمتنع عليك ٚتيع ىذه األوجو وما يًتتب عليها.

ىػػي: الوجػو الرابػػع والسػػادس والسػػابع والثػػامن، أمػػا ُب مالحظػة: ُب القسػػم األوؿ والثػػاين: األوجػػو ا١تمتنعػػة      
 القسم الثالث فاألوجو اٞتائزة ىي األوجو الثالثة األوذل وباقي األوجو ٦تتنعة.
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 -( : 3ملحق رقم ) 
ونقػل حركػة  اً لنافع بوجػو إبػداؿ ٫تػزة الوصػل ألفػُب موضعي يونس إذا قرئ  { ءاآلف} : 1قاؿ ابن اٞتزري     
 استصػحاب حكػم ا١تػد للسػاكن والقصػر باعتبػار لػو ُب ىػذه األلػف ا١تبدلػة اإلشػباعزة بعد الالـ إليها جػاز ا٢تم

ن ىػذين الػوجهُت قػف لػو عليهػا جػاز مػع كػلِّ واحػٍد مػباعتبار االعتداد بالعارض على القاعدة ا١تشهورة. ف ف وُ 
ورش ِمػػن طريػػق األزرؽ فلػػو  قصػػر. وأمػػاوالتوسػػط وال دـ مػػا ٬تػػوز لكػػوف الوقػػف وىػػو ا١تػػُب األلػػف الػػيت بعػػد الػػال

ن األلفػػُت بعػد ا٢تمػػز إال أف ا٢تمػزة األوذل ٤تققػػة والثانيػة مغػػَتة بالنقػل. وقػػد كػػلٍّ مػ حكػم آخػػر مػن حيػػث وقػوع
ن رأى إبػػدا٢تا بػػُت، فمػػنهم مػػاخُتلػػف ُب إبػػداؿ ٫تػػزة الوصػػل الػػيت نشػػأت عنهػػا األلػػف األوذل وُب تسػػهيلها بػػُت 

. فعلػػى القػػوؿ بلػػزـو البػػدؿ اً ن رآه جػػائز ومػػنهم مػػ اً ن رأى تسػػهيلها الزمػػ، ومػػنهم مػػاً ن رآه جػػائز ومػػنهم مػػ اً الزمػػ
فيجػػػري فيهػػػا لػػػ زرؽ اإلشػػػباع والتوسػػػط  [ َءاَمػػػنَ ] يلتحػػػق ببػػػاب ا١تػػػد الواقػػػع بعػػػد ٫تػػػز ويصػػػَت حكمهػػػا حكػػػم 
ن ورش فيجػػري لػػ زرؽ عػػ [ َءأَلِػػدُ ]  و [ َءأَنْػػذرهتم] والقصػػر. وعلػػى القػػوؿ اآلَخػػر ّتػػواز البػػدؿ يلتحػػق ببػػاب 

وال يكػوف ِمػن  [ َءأَنْػذرهتم] وعػدـ االعتػداد بػو فيشػبع كػػ  [ َءأَلِػدُ ] فيها حكػم االعتػداد بالعػارض فيقصػر ِمثػل 
ىػػذين التقػػديرين ُب األلػػف  ى ىػػذا التقػػدير توسػػط. وتظهػػر فائػػدةوشػػبهو، فػػال ٬تػػري فيهػػا علػػ [ َءاَمػػنَ ] بػػاب 

لثانيػػة ثالثػػٌة وىػػي اإلشػػباع والتوسػػط والقصػػر. فاإلشػػباع علػػى فػػ ذا قػػرئ باإلشػػباع ُب األوذل جػػاز ُب ا ،األخػػرى
تقػػدير عػػدـ االعتػػداد بالعػػارض فيهػػا وعلػػى تقػػدير لػػزـو البػػدؿ ُب األوذل وعلػػى تقػػدير جػػوازه فيهػػا إف دَلْ يعتػػد 
بالعػػػارض، وىػػػذا ُب التبصػػػرة ١تكػػػي وُب الشػػػاطبية، و٭تتمػػػل لصػػػاحب التجريػػػد. والتوسػػػط ُب الثانيػػػة مػػػع إشػػػباع 

ذين التقديرين ا١تػذكورين، وىػو ُب التيسػَت والشػاطبية. والقصػر ُب الثانيػة مػع إشػباع األوذل علػى تقػدير األوذل هب
االعتداد بالعارض ُب الثانية وعلى تقدير لزـو البدؿ ُب األوذل، وال ٭تسن أف يكوف على تقػدير عػدـ االعتػداد 

، و٭تتمل لصػاحب تلخػيص اً وُب الشاطبية أيض ٢تداية والكاُببالعارض فيها لتصادـ ا١تذىبُت، وىذا الوجو ُب ا
ط والقصػر، وٯتتنػع العبارات والتجريد والػوجيز. وإذا قػرئ بالتوسػط ُب األوذل جػاز ُب الثانيػة وجهػاف و٫تػا التوسػ

ن أجػػػل الًتكيػػػب، فتوسػػػط األوذل علػػػى تقػػػدير لػػػزـو البػػػدؿ وتوسػػػط الثانيػػػة علػػػى تقػػػدير عػػػدـ اإلشػػػباع فيهػػػا مػػػ
ن ُب التيسػػَت، وٮتػػرج مػػ اً يب القاسػػم خلػػف بػػن خاقػػاف، وىػػو أيضػػوىػػذا الوجػػو طريػػق أاالعتػػداد بالعػػارض فيهػػا، 

 ن تلخيص العبارات والوجيز.ظهر مالشاطبية، وي
ذل، وىػػػو ُب جػػػامع وقصػػػر الثانيػػػة علػػػى تقػػػدير االعتػػػداد بالعػػػارض فيهػػػا وعلػػػى تقػػػػدير لػػػزـو البػػػدؿ ُب األو      

ن بليمػػة والػػوجيز. وإذا قػػرئ بقصػػر األوذل جػػاز ُب الثانيػػة ن تلخػػيص ابػػالبيػػاف، وٮتػػرج مػػن الشػػاطبية، و٭تتمػػل مػػ
بعػد  ن دَلْ يػَػَر ا١تػدَّ ـ البػدؿ فيكػوف علػى مػذىب مػالقصر ليس إال ألف قصر األوذل إما أف يكوف على تقدير لزو 

، فعػػػدـ جػػػوازه ُب الثانيػػػة ِمػػػن بػػػاب أَْوذَل، وإمػػػا أف يكػػػوف علػػػى تقػػػدير جػػػواز البػػػدؿ ا٢تمػػػز كطػػػاىِر بػػػِن َغْلبُػػػوف
   .ن الشاطبيةعارض كظاىر ما ٮترج مالعتداد معو بالوا

                                                 
 .183ص، ( ىػ1427، 1جالكبرى،  التجارية ) القاىرة، المطبعة العشر، القراءات في النشر بف الجزري،مد مح 1
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األوذل إشػػػػباع الثانيػػػػة أْحػػػػرى، فيمتنػػػػع ِإَذْف مػػػػع قصػػػػر د بالعػػػػارض ُب الثانيػػػػة أَْوذَل و فحين ػػػػٍذ يكػػػػوف االعتػػػػدا     
ت ىػػذه َمػػظِ ، وقػػد نُ ا ومػػا ٬تػػوز ومػػا ٯتتنػػعهػػا وتقػػديراهتٖتريػػر ىػػذه ا١تسػػألة ّتميػػع أوجههػػا وطرق هػػذاوتوسػػطها. ف

 -: قو٢تمُب من أبدؿ األوجو اليت ال ٬توز غَتىا على مذىب الستة
 َعَلى َوْجِو ِإْبَداٍؿ َلَدى َوْصِلِو َٕتْرِي      تَُّة أَْوُجٍو ػػػػػػػػِلَ ْزَرِؽ َءاآلَف سِ     
 ْصرِ ٍُبَّ بِاْلَقْصِر َمْع قَ  رٍ ػػػػػػػػػػػػِو َوبَِقصْ ػػبِ     َفُمدَّ َوثَػلِّْث ثَانًِيا ٍُبَّ َوسَِّطْن     

الثالثػػة ا١تمتنعػػة حالػػة  وقَفػػو لػػيس كػػذلك، فػػ ف ىػػذه األوجػػو م أفعللِػػيُ  قيػػد « لػػدى وصػػلو »: النػػاظم ؿُ قػػو      
إال  لػػُيعلم أف ىػػذه السػػتة ال تكػػوف « علػػى وجػػو إبػػداؿ »: ولػػقػػل ُب حالػػة الوقػػف. وقو الوصػػل ٕتػػوز لكػػلِّ مػػن ن

ىػي: اإلشػباع  هر ٢تا ثالثة أوجو ُب األلف الثانيةأما على وجو تسهيلها فيظ ،اً ألف لى وجو إبداؿ ٫تزة الوصلع
 والتوسػػط طريػػق أيب الفػػتح فػػارس، وىػػػو ُب ،وىػػو ظػػاىر كػػالـ الشػػاطيب وكػػالـ ا٢تػػذرل، و٭تتملػػو كتػػاب العنػػواف

 .اً التيسَت وظاىر كالـ الشاطيب أيض
 يمة اللََّذْين َرَويَا عنػو القصػروابن بل ،أَبَا اٟتسِن طاىَر بَن َغْلُبوفوالقصر وىو غريب ُب طريق األزرؽ، ألف      

ن ن كػػالـ الشػػاطيب ٥تػػرَج مػػاإلبػػداؿ ال التسػػهيل، ولكنػػو ظػػاىر مػػ مػػذىبهما ُب ٫تػػزة الوصػػل [ ءامػػن] ُب بػػاب 
 لقالوف.  اً و طريق األصبهاين عن ورش وىو أيضى ُب العنواف، نعم اً اختياره و٭تتمل احتمااًل قويّ 

 .اً  أعلم. انتهى بتصرؼ يسَت جدّ ذلاواهلل تع
ن ٫تػػػزة الوصػػػل ىػػػو مػػػذىب أيب القاسػػػم  األلػػػف ا١تبدلػػػة مػػػوعلػػػى ىػػػذا التحقيػػػق يتبػػػُت أف وجػػػو التوسػػػط ُب     

أف إشػػػباع ىػػػذه األلػػػف ُب التيسػػػَت   اً التيسػػػَت ُب روايػػػة ورش، وتقػػػدـ أيضػػػخلػػػف بػػػن خاقػػػاف، وىػػػذا ىػػػو طريػػػق 
طرؽ التيسػَت  ناللفظ لورش م ح ُب األداء ُب ىذاكذلك، فيكوف ُب التيسَت توسطها وإشباعها، فيكوف الراج

  أعلم.اذلعع األوذل وتوسط الثانية. واهلل تبارؾ وتأو إشبا  اً ىو توسط األلفُت مع

فقاؿ ُب إرشػاد ا١تريػد: وإف وقػع ٫تػزة وصػل  واعلْم أف الشي  الضباع دَل ٬تُِز توسط مدِّ ىذه األلف ا١تبدلة      
ُت السػػػاكنُت إال إذا للفصػػػل بػػػ اً عمشػػػب اً وامػػػُدْده َمػػػدّ  اً ل ألفػػػ٫تػػػزة الوصػػػ ـ سػػػاكنة و٫تػػػزة االسػػػتفهاـ فأبػػػِدؿبػػػُت ال

موضػػعي يػػونس علػػى قػػراءة نػػافع حيػػث ينقػػل حركػػة ا٢تمػػزة الػػيت بعػػدىا  [ ءاآلف] الػػالـ، وذلػػك ُب  َعػػَرَض ٖتػػرؾ
ف قػاؿ بػو بعضػهم، باألصػل والعػارض، وال ٬تػوز فيهػا التوسػط وإ اً ز فيها حين ذ ا١تد والقصر اعتػدادإليها، فيجو 

البغػاِء ] ن ٨تػو و السكوف ْتركػة النقػل، وجػب إٟتاقػو بنظػائر مػو، وىلِتَػَغَتُّ سبب . وغاية األمر أنومدَّىا الـز ألف
حالػة النقػل. وإذل ذلػك أشػار  [ الػػم َأحسػب] حالة الوصل، و [ الػم اهلل]  ، واً ُب وجو اإلبداؿ َمدّ  [ ِإف أردف

 صاحب إٖتاؼ الربية بقولو:
 َو٫َتْزَِة ااِلْسِتْفَهاـِ فَاْمُدْدُه ُمْبِدالَ    ٍل بَػُْتَ الَـٍ ُمَسكَّنٍ َوِإْف ٫َتُْز َوصْ     
 ُر اْعِمالَ ػػػػػػػػػػػَٖتَرُُّكػُو فَاْلَمدُّ َواْلَقصْ    لِّ َذا أَْوذَل َوَلِكْن ِإَذا َطرَاػػػػػػػػػػفَِلْلُكػ    

 ن إرشاد ا١تريد.انتهى م
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  (: 4ملحق رقم ) 
 -: م التوضيحيالرسشرح فكرة  -أواًل :
كانت فكرة الرسم التوضيحي من منطلق تبسيط ا١تعلومة، وأف يفهػم اٞتميػع موضػوعاً يعتػرب مػن ا١تواضػيع      

ا١تهمة ُب علم التجويد والقراءات، ف ذا أردنا أف نعرؼ العالقة بُت أي حػرفُت فيكػوف مػن السػهل الرجػوع ٢تػذا 
 ا٠تانة اليت يتقاطع عندىا خطا التقاء اٟترفُت . الرسم التوضيحي ومعرفة العالقة ٔتجرد النظر إذل

فمػػػثالً لػػػو أردنػػػا أف نعػػػرؼ العالقػػػة بػػػُت حػػػرؼ القػػػاؼ وحػػػرؼ الشػػػُت، ننظػػػر ُب الرسػػػم التوضػػػيحي إذل حػػػرؼ 
، ٍب ننظػػػر إذل حػػػرؼ الشػػػُت عكػػػس -ولنػػػا ا٠تيػػػار ُب ذلػػػك  -القػػػاؼ سػػػواء ُب اٟتػػػروؼ العموديػػػة أو األفقيػػػة 

أخذنا القاؼ من اٟتروؼ العمودية فنأخػذ الشػُت مػن اٟتػروؼ األفقيػة، والعكػس  العمود ا١تختار، ٔتعٌت أننا لو
صحيح، ٍب ننظر إذل نقطة التالقي، ف ذا كاف لوف ا١تربع الػذي التقيػا فيػو ] أسػود [ معػٌت ذلػك أهنمػا متمػاثالف 

ىػػري اللػػوف [ (، وإذا كػػاف شػػكل ا١تربػػع ] قطريػػاً مػػائالً ز  -أي مػػع القػػاؼ والشػػُت  -) وىػػذا دل يتحقػػق معهمػػا 
معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متجانسػػاف ) وىػػذا دل يتحقػػق معهمػػا (، وإذا كػػاف ا١تربػػع ] فارغػػاً أبػػيض اللػػوف [ معػػٌت ذلػػك 

[ معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متقاربػػاف ) وىػػذا  (، وإذا كػػاف لػػوف ا١تربػػع ] أزرؽ أهنمػػا متباعػػداف ) وىػػذا دل يتحقػػق معهمػػا
 ما ٖتقق بينهما (، انظر التطبيق ُب الشكل التارل.

 

 أ  ىػ  ع  ح  غ  خ  ؽ  ؾ  ج  ش  ض  ؿ  ف  ر  ط ...... إخل          
 أ
 ىػ
 ع
 ح
 غ
 خ

 فايعٍت أف القاؼ والشُت متقارب أزرؽاللوف              ؽ    
 ؾ

 ج                                                         
 خط التماثل          فااربيعٍت أف القاؼ والشُت متق أزرؽاللوف          ش    
 ض

لػػو قسػػمنا الرسػػم التوضػػيحي ٓتػػط التماثػػل الػػذي ينتصػػف اللػػوف األسػػود ] وىػػذا مػػا عُػػرب عنػػو بػػا٠تط  مالحظػػة:
 ا١تتقطع ُب الشكل السابق [، لوجدنا أف جزئي الرسم التوضيحي متطابقاف ُب ٚتيع اٟتروؼ وا١تربعات.

 :الشكل التارل ىو الرسم التوضيحيالرسم التوضيحي :  -ثانياً:
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 متباعداف            فامتقارب         ف امتجانس          ف متماثال       ح الرسم التوضيحي: مفتا 
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 -(: 5ملحق رقم ) 
 ىناؾ ثالث أقساـ لرسم األلف:

 ًب اٟتديث عنو.وقد ما رسم باأللف اتفاقاً،  القسم األوؿ:
 

مػنهم مػن يرٝتهػا باليػاء، ومػنهم مػن ال ليو أىل الرسػم، فمػنهم مػن يرٝتهػا بػاأللف و عما اختلف  القسم الثاين:
 ، وىي:يرٝتها )أي بدوف صورة(

) تػراين ( ُب موضػعُت آيػة  -3من ا١تائدة،  52) ٩تشى أف ( آية  -2من آؿ عمراف،  102) تقاتو ( آية  -1
) ءاتػػاف (  -6 مػػن النحػػل، 121) اجتبػػاه ( آيػػة  -5 مػػن النحػػل، 92( آيػػة  1) أرىب -4مػػن األعػػراؼ،  143
) نادانػػا ( آيػػة  -9 مػػن النمػػل، 20) أرى ( آيػػة  -8 مػػن اٟتػػ ، 78) اجتبػػاكم ( آيػػة  -7 مػػن مػػرًن، 30آيػػة 
 مػػن الشػػمس، 13) وسػػقياىا ( آيػػة  -11مػػن الػػرٛتن،  54) وجػػٌت اٞتنتػػُت ( آيػػة  -10 مػػن الصػػافات، 75
(  2) سػػيماىم -14) خطايػػا ( وقػػد ورد ُب ٜتسػػة مواضػػع،  -13مػػن الشػػمس،  15) عقباىػػا ( آيػػة  -12

 وقد ورد ُب ستة مواضع.
 

 3كػػل يػػاءين يلتقيػػاف تلفػػظ فيػػو اليػػاء بػػاأللف واألصػػل أف ترسػػم يػػاًء، فػػ ّف اليػػاء فيهػػا تكتػػب بػػاأللف  مالحظػػة:
 -8رءيػػػػػاؾ،  -7أحيػػػػػاكم،  -6فأحيػػػػػا،  -5العليػػػػػا،  -4خطايػػػػػا،  -3ىػػػػػداي،  -2الػػػػػدنيا،  -1وىػػػػػي ُب: 
 مثواي. -٤11تياي،  -10الرءيا،  -9رؤياي، 

 
، لكػػػن ، وفيػػػو تفصػػػيل ٯتكػػػن الرجػػػوع إليػػػو ُب أمهػػػات الكتػػػبمػػػا دل يرسػػػم بػػػاأللف وال باليػػػاء لػػػث:القسػػػم الثا

 .سأضرب بعض األمثلة عليو
    } ( من قولو تعاذل: قرآناً )كالبدؿ ُب:   ،األلف غَت ا١ترسـو ٢تااٞتزء األوؿ: 

   }رسم ألفاً ا١تطابع ت -من يوسف، حيث توجد ألف بعد ا٢تمزة ولكنها ال ترسم  2 آية

    }  من قولو تعاذل: (فاورضو ): و٨تو، - صغَتة جدًا بعد ا٢تمزة

  ترسم ألفاً صغَتة بعد الواو ا١تطابع -توجد ألف بعد الواو وال ترسم حيث  ،آؿ عمراف من 15{ آية- ،
 .-حىت ا١تطابع ال ترٝتها  -توجد ألف قبل ا٢تاء وال ترسم  {، حيث، اللهماهلل}ومثل لفظ اٞتاللة 

                                                 
 ى(.، أرب أنيا ترسـ با لؼ والياء، ىكذا )أربا واصؿ:قاؿ  1

 يستثنى منيا موض  الفتح،  نو متفؽ عمى رسميا فيو با لؼ. 2
 إل في )يحيى( الفعؿ والسـ فتكتب بالياءيف. 3
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فتوجد ألف تنطق وال  ،ووقفنا على التنوين ا١تنصوب ،وإذا كانت ا٢تمزة قبلها ألف وبعدىا تنوين منصوب
طبعاً  ،النساء من 1{ آية      }  من قولو تعاذل: (ونساءً ) ٨تو:ترسم 

 األلف ٖتذؼ نطقاً إذا وصلنا الكلمة ٔتا بعدىا.

ة فوؽ صغَت  وا١تطابع ترسم ألفاً  ،)الواو(اٞتزء الثاين: يوجد رسم ل لف ولكنو غَت األلف وغَت الياء وىو 
   }  {؛    } : ، ٨توالواو واألمثلة كثَتة جداً 

  { ؛}   ،} .ًوُب األمثلة السابقة الواو ال تنطق واواً بل تنطق ألفا 
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 ( 1نموذج رقم ) أ
 ا١تتحرُؾ ا١تسبوؽ بساكن من كلمتُت ا٢تمُز ا١تفردُ 

 شروط: أربعةينقل ورش حركة ٫تزة القطع إذل الساكن قبلها، و٭تذؼ ا٢تمزة وذلك ب
 أف يكوف الساكن آخر الكلمة األوذل و٫تزة القطع أوؿ الكلمة الثانية. .1

  يكوف ىذا الساكن حرؼ مد.اّل أ .2

 يكوف ىذا الساكن ميم ٚتع. أاّل  .3

دة، ٨تو } ينأوف {، واستثٍت مػن ذلػك كلمػة ٥تصوصػة، وىػي ) ردءاً (، ٬تتمعا ُب كلمة واح أاّل  .4
 فقرأىا ورش بالنقل.

 النقل.التحقيق و اختلف عن ورش ُب قولو تعاذل باٟتاقة } كتبايو إين {، فلو فيو مالحظة: 
 
 

 ( 2نموذج رقم ) أ
 فردا٢تمز الساكن ا١ت

 -ة ما قبلو ٨تو:يبدؿ ورش كل ٫تز ساكن وقع فاء للكلمة حرؼ مد من جنس حرك
 ) يا١توف (   ) يأ١توف (       
 ) يومنوف (   ) يؤمنوف (      
 يتمن ( ) الذ   ) الذي اؤ٘تن (    

 ويستثٌت من ذلك ما اشتق من لفظ ) اإليواء ( ٨تو ) ا١تأوى ، تؤويو (
 
 

 ( 3نموذج رقم ) أ
 ا٢تمز الساكن ا١تفرد

 -ة ُب ثالث كلمات فقط وىي:يبدؿ ورش ا٢تمز الساكن إذا وقع عيناً للكلم
 ) بيس (   ) ب س (       
 ) بَت (    ) ب ر (       
 ) الذيب (   ) الذئب (    
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 ( 4نموذج رقم ) أ
 مذىب ورش ُب ا٢تمزتُت من كلمة

 إذا التقى ٫تزتا قطع ُب كلمة، وكانتا مفتوحتُت، ٨تو ] ءأنذرهتم ، ءألد [، فلورٍش ُب الثانية وجهاف:
 ُت بُت.تسهيلها ب - أ

حركػات مػد الزمػاً وإف كػاف بعػدىا متحػرؾ ٘تػد  6إبدا٢تا ألفاً: ف ف كاف بعػدىا سػاكن ٘تػد  - ب
 ٔتقدار حركتُت.

أما إذا كانت ا٢تمزة األوذل مفتوحة وكانت الثانية مكسورة أو مضمومة ف نو يسهُل الثانية منهمػا ٨تػو: ] أِءنػا ، 
 أِءفكاً ، أُؤنب كم ، أُءنزؿ [.

 
 

 ( 5نموذج رقم ) أ
 مذىب ورش ُب ا٢تمزتُت ا١تتفقتُت باٟتركة من كلمتُت

 -إذا التقى ٫تزتا قطع ُب كلمتُت، وكانتا متفقتُت باٟتركة فلورش ُب الثانية منهما وجهاف:
 تسهيلها بُت بُت. - أ

 إبدا٢تا حرؼ مد من جنس حركة ا٢تمزة األوذل. - ب

حركػات (  6٘تػد األلػف ا١تبدلػة )  اً ف سػاكنففي حاؿ اإلبداؿ ننظر إذل اٟتػرؼ الػذي يلػي ا٢تمػزة الثانيػة فػ ف كػا
مداً الزماً ٨تو ) جاَء أَمرنا ، ومن وراِء ِإسحاؽ (، وإف كػاف مػا بعػدىا متحركػاً ٘تػد ٔتقػدار حػركتُت، ٨تػو )، مػن 

 السماِء ِإذل األرض ، أولياُء أُول ك (.
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 ( 6نموذج رقم ) أ
 لورش ( عارض للسكوف ) مع ( إف ىؤالء ) مع( مد البدؿ ) اجتماُع األوجو اٞتائزة عند 

 العارض للسكوف        ىؤالء إف           مد البدؿ          األوجو اٞتائزة   
 2   هيلتس   2     -: 1   
 4   تسهيل   2   -: 2   
 6   تسهيل   2   -: 3   
 2 6ساكنة مع ا١تد الياء للبداؿ اإل       2   -: 4   
 4 6للياء الساكنة مع ا١تد  اإلبداؿ       2   -: 5   
 6 6مع ا١تد  اإلبداؿ للياء الساكنة       2   -: 6   
 2  ياء مكسورة (يِ )      2   -: 7   
 4  ياء مكسورة (يِ )      2   -: 8   
 6  ياء مكسورة (يِ )      2   -: 9   
 4   تسهيل   4   -:11   
 6   تسهيل   4   -:11   
 4 6مع ا١تد  ء الساكنةاإلبداؿ لليا         4   -:12   
 6 6اإلبداؿ للياء الساكنة مع ا١تد          4   -:13   
 4  ياء مكسورة )ِي(     4   -:14   
 6  ياء مكسورة )ِي(     4   -:15   
 6   تسهيل   6   -:16   
 6 6مع ا١تد  اإلبداؿ للياء الساكنة         6   -:17   
 6  ياء مكسورة )ِي(     6   -:18   

 ( صادقُتكنتم   ىؤالء إفبأٝتاء  ينأنب و )  -ولو تعاذل:٨تو ق
 السبب ُب األوجو ا١تمنوعة حىت ال يقوى البدؿ على العارض للسكوف. -مالحظة:

 
 أوجو( ىي: 9) إذاً ما ٯتتنع لورش

 أوجو(. 3توسط البدؿ مع قصر العارض على أوجو ٫تزة الوصل الثالثة )
 أوجو(. 6وجو ٫تزة الوصل الثالثة )إشباع البدؿ مع قصر وتوسط العارض على أ
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 ( 7نموذج رقم ) أ
كمػا   -سػواء أكػاف ىػذا البػدؿ قبلهػا أو بعػدىا   -} جاء ءاؿ لوط { مػع بػدؿ ٯتتنع لورش عند اجتماع      

 ُب قولو تعاذل } إال ءاؿ لوط {، } جاء ءاؿ لوط { ستة أوجو، وىي:
مػػػػع  [ثانيػػػػة ُب } جػػػػاء ءاؿ لػػػػوط {تسػػػػهيل ا٢تمػػػػزة ال] البػػػػدؿ ُب } إال ءاؿ لػػػػوط { مػػػػع  قصػػػػر .1

 .ُب البدؿ التوسط واإلشباع

مػػػع [ تسػػػهيل ا٢تمػػػزة الثانيػػػة ُب } جػػػاء ءاؿ لػػػوط {] البػػػدؿ ُب } إال ءاؿ لػػػوط { مػػػع  توسػػػط .2
 .ُب البدؿ القصر واإلشباع

مػػػػع [تسػػػػهيل ا٢تمػػػػزة الثانيػػػػة ُب } جػػػػاء ءاؿ لػػػػوط {] البػػػػدؿ ُب } إال ءاؿ لػػػػوط { مػػػػع  إشػػػػباع .3
 .لبدؿُب ا القصر والتوسط

 
 ( 8نموذج رقم ) أ

 مذىب ورش ُب ا٢تمزتُت ا١تختلفتُت باٟتركة من كلمتُت
 مثاؿ     الحكم     الهمزة الثانية     الهمزة األولى     

 جاَء أُمة            التسهيل      ُء             َء              
 نبأَ ِإبراىيم           التسهيل   ءِ            ءَ             

 سوُء أَعما٢تم          اإلبداؿ   ءَ            ءُ       
 أَو ا١تاءِ      اإلبداؿ   َء            ءِ     
 الفقراُء ِإذل  التسهيل أو اإلبداؿ        ءِ            ءُ     
 

 ( 9نموذج رقم ) أ
 اجتماُع مد البدؿ مع ذات الياء مع اللُت ا١تهموز لورشاألوجو ا١تمتنعة عند 

 اللُت ا١تهموز     ذاُت الياء   مد البدؿ    ١تمتنعة األوجو ا
 توسط         تقليل            قصر         -:1   
 طوؿ               تقليل           قصر      -:2   

 طوؿ         فتح     قصر         -:3 
 توسط         فتح    توسط          -:4 

 طوؿ          فتح           توسط     -:5   
 طوؿ         تقليل            توسط        -:6 
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  القسم الثاني                                           

 

               

                                       

 كلمات فرشية وأصىل                              
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

 حذؼ ورش األلف بعد الميم مػَِلك مػاِلك 4

 َراطالصّْ   الصَّْراط 6
ألف بعدىا  ] مستثنى [، يفخم الراء
  حرؼ استعالء

 ِصَراط ِصَراط  7
ألف بعدىا  ] مستثنى [، يفخم الراء
  حرؼ استعالء

 
 ( سورة البقرة 2) 

 

ما بين 
 السورتين

 فصل: وىي قرأ ورش بالبسملة تارة، وبتركها تارة أخرى، فإف بسمل فلو أوجو البسملة الثالثة كحفص
خر السورة مع وصل البسملة بأوؿ السورة، ووصل الكل، وإف ترؾ البسملة فلو آ فصلالكل، و 

 الوصل والسكت
 قلل ورش بخلٍف عنو وقفاً  ىىدِِ ىدىً  2
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يؤمنوف 3
 بتغليظ الالـ الصَّالة الصَّالة 3
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يؤمنوف 4

 بمآ أُنِزَؿ ؛ ومآ أُنِزؿَ  بمآ أُنِزَؿ ؛ ومآ أُنِزؿَ  4
مذىب ورش إشباع المدين المنفصل 
والمتصل، فيمدىما مداً طويالً بمقدار 

 ثالث ألفات، أي ست حركات

 َوبِااَلِخَرة َوبِاآلِخَرة 4

/ 1لو في ىذه الكلمة ثالثة أحكاـ: 
أي نقل حركة الهمزة إلى الالـ  –النقل 

/ 3/ ثالثة البدؿ 2 –مع حذؼ الهمزة 
 الراءترقيق 

يمد المتصل مداً طويالً بمقدار ثالث  ػِئكػػػ   ُأْول )معاً( ػِئكػػػ   ُأْول 5
 ألفات، أي ست حركات

 قلل ورش بخلٍف عنو وقفاً  ىىدِِ ىدىً  5
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 أَـ و~نذرتـ ُهمَُءاَ  و~عليِهمُ  عليِهْم َءأَنذرتَػُهْم أَـ 6

بضم ميم الجمع وصلتها بواو لفظية إذا 
وف مدىا جاء بعدىا ىمزة، وحينئذ يك

 منفصالً بمقدار ست حركات

 نذرتَػُهمآ؛ ءَ  نذرتـ ُهمءاَ  َءأَنذرتُهمْ  6

/ تسهيلها 1لو في الهمزة الثانية وجهاف: 
/ إبدالها ألفاً فتمد مداً طويالً 2بين بين، 

بمقدار ست حركات وذلك من أجل 
 السكوف الذي بعدىا

 بإبداؿ الهمزة واواً  ال يومنوف ال يؤمنوف 6
 ورش يمد المنفصل ست حركات ىمأبصارِ  ~على ارِىمأبص ~على 7
 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمأبصاِِ ىمأبصارِ  7

مد بدؿ ولو فيو القصر والتوسط  َءاَمنَّا َءاَمنَّا 8
 واإلشباع

 خراَل ٱ آلخرٱ 8

، للساكن الذي قبلهانقل حركة الهمزة لو 
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 
، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو فلو ثالثة البدؿ

 ، وال يخفى ترقيق الراءالقصر
 بإبداؿ الهمزة واواً  بمومنين بمؤمنين 8
 لو ثالثة البدؿ واءامن ءامنوا 9

بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدىا  ُيَخاِدعوف َيْخَدعوف 9
 وبكسر الداؿ، كالموضع األوؿ

كن الذي قبلها، بنقل حركة الهمزة للسا  عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 10
 وحذؼ الهمزة

 بضم الياء وفتح الكاؼ وتشديد الذاؿ ُيَكذّْبوف َيْكِذبوف 10

 اَلرضٱِفي  أْلرضٱِفي  11
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 

 وىو الالـ، وحذؼ الهمزة

 َءاِمنوا ~ولهمُ  لهْم َءاِمنوا 13
، بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع

 مع ثالثة البدؿ
 بإبداؿ الهمزة واواً  أنومن أنؤمن 13
 ثالثة البدؿلو  َءاَمن )معاً(َءاَمن  13
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بإبداؿ الهمزة الثانية واواً حاؿ الوصل،  السُّفهاُء َوال السُّفهاُء َأال 13
 ولو التحقيق ابتداءً 

 ثالثة البدؿلو  َءاَمنوا ؛ َءامنَّا َءاَمنوا ؛ َءامنَّا 14

 ىخلوِْا ِال خلوْا ِإلى 14
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، 

 وحذؼ الهمزة
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإنما و~معُكمُ  معُكْم ِإنما 14

 مستهزئوف مستهزئوف 14

لو وصالً ثالثة البدؿ، أما وقفاً فيجتمع 
بدؿ وعارض للسكوف، والثاني أقوى، 
ولكن إذا نظرنا للبدؿ السابق في ءامنوا 

فلو مع مستهزئوف ست أوجو )  وءامنا
 راجع األصوؿ (

 لو التقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـبال بالهدى   16
 بترقيق الراء يْبِصُروف يْبِصُروف 17
 لو ثالثة البدؿ َءاَذانِِهم َءاَذانِِهم 19
 بالتقليل قوالً واحداً ِفرينـ ِـِِـلكبا فرينـِـ لكبا 19
 لو تغليظ الالـ َأْظَلم َأْظَلم 20

 ِإفَّ  ~وِىمُ راَِِوأَْبصَِ أَْبَصارِِىْم ِإفَّ وَ  20
صلة ولو " قوالً واحداً،  أَْبَصارِِىمُ  " قلل

 ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع َشيءٍ  َشيءٍ  20
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  20

 اَلرضٱ أْلرضٱ 22
 بلهاللساكن الذي قبنقل حركة الهمزة 

 وىو الالـ، وحذؼ الهمزة
 بترقيق الراء اشاً رَ فِ  اشاً رَ فِ  22
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فَاتوا فَْأتوا 23
 بالتقليل قوالً واحداً ِفرينـ ِـِِـللك فرينـ ِــللك 24
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 25

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلنهارٱ أْلَنهارٱ 25
 حذؼ الهمزةوىو الالـ، و 

 بترقيق الراء )معاً(كثيراً  )معاً(كثيراً  26
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وصاًل: تغليظ الالـ، وقفاً: لو تغليظها  يوَصلَ  يوَصلَ  27
 وىو المقدـ، ولو ترقيقها

 اَلرضٱفي  أْلرضٱفي  27
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 

 وىو الالـ، وحذؼ الهمزة
 بترقيق الراء الخاِسُروف الخاِسُروف 27
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأمواتاً  و~وكنُتمُ  وكنُتْم َأمواتاً  28
 التقليل بخلٍف عنوِاكمفأحيِِ فأحياكم 28

 اَلرضٱفي  أْلرضٱفي  29
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 

 وىو الالـ، وحذؼ الهمزة
 عنو بالتقليل بخلفٍ ِوَّاىنِـِ؛ِفسِىِ استوِِ ؛ فسوَّاىن استوى   29
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع َشيءٍ  َشيءٍ  29

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  اَلرضٱفي  أْلرضٱفي  30
 وىو الالـ، وحذؼ الهمزة

 بفتح ياء اإلضافة إنَّْي َأعلم ًأعلم ~إنّْي 30
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ؛ أنبئوني ءادـ ؛ أنبئوني 31

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  ءاَلسماٱ أْلَسماءٱ 31
 وىو الالـ، وحذؼ الهمزة

 ُؤآلِء ِإف كنتمى   31
 فاَ ُؤآلِء ى  
 ف ~ُؤآلِء يى   

 ُؤآلِء ِينى   

 -1الهمزة الثانية ثالثة أوجو: لو في 
 -3مع اإلشباع  إبدالها ياءً  -2ها تسهيل

، ولورش في ] البدؿ إبدالها ياء مكسورة
[ مع العارض  ِإف ُؤآلءِ ى  السابق [ مع ] 

وجو  27للسكوف في ] صادقين [ 
)راجع وجو  18ولكن المقروء بو ىو 

 األصوؿ(
 لو ثالثة البدؿحركات، و  6مد المنفصل  يآ َءادـ يآ َءادـ 33

 أَلَم اَقل أَلْم َأقل 33
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وىو الالـ، وحذؼ الهمزة

 ِإنَي َأعلم ~ولُكمُ  َأعلم ~لُكْم ِإني 33
، مع اإلشباع واو لفظيةببصلة ميم الجمع 

 ( بفتح ياء اإلضافة إنّْيَ  وقرأ )
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 بنقل حركة الهمزة للساكن قبلهما أْلرضٱ أْلرضٱ 33
 لو ثالثة البدؿ آلدـ آلدـ 34
 عنو تقليل بخلفٍ الِىِ ِـِأب أبى   34
 التقليل قوالً واحداً  فرينـ ِـِِـلكا فرينـ ِــلكا 34
 حركات، ولو ثالثة البدؿ 6مد المنفصل  يآ َءادـ ادـيآ ءَ  35

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سُكَن اَنتٱ أَنت سُكنٱ 35
 وىو النوف، وحذؼ الهمزة

 متاٌع ِالىو  ؛اَلرض ٱ متاٌع ِإلىو  ؛ أْلرضٱ 36
بنقل حركة الهمزة للساكن قبلهما، 

 فيهما وحذؼ الهمزة
 بخلٍف عنو تقليلالِىِ فتلقِِ فتلقى   37
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 37
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَاتينكم يَْأتينكم 38
 تقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليهاالِىىدِِ ىدىً  38
 تقليل بخلٍف عنوالِايىدِِ ىداي 38
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 39

 بالتقليل قوالً واحداً وصاًل ووقفاً، والِرالناِِ النارِ  39
 يخفى ترقيق الراء في حاؿ الوقف

 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 40
 لو ثالثة البدؿ ُأوؼِ  ُأوؼِ  40
 لو ثالثة البدؿ بآياتي ؛ وءامنوا بآياتي ؛ وءامنوا 41
 تغليظ الالـ الصالة الصالة 43
 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 43
 زة ألفاً مبإبداؿ اله وفأَتَامر  أَتَْأمروف 44
 تغليظ الالـب الصالة الصالة 45

بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و  لكبيرٌة ِاال لكبيرٌة ِإال 45
 وىو النوف، وحذؼ الهمزة الذي قبلها

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإليو و~وأنػَُّهمُ  وأنػَُّهْم ِإليو 46
 تثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ] مس إسرآئيل إسرآئيل 47
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  48
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 بإبداؿ الهمزة واواً  يُوَخذ يُػْؤَخذ 48

 اؿِ -مَن  مْن َءاؿِ  49
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو النوف وحذؼ الهمزة، ولو ثالثة 

 البدؿ
 حركات، ولو ثالثة البدؿ 6نفصل مد الم وأغرقنآ َءاؿ وأغرقنآ َءاؿ 50
 تقليل بخلٍف عنوالِىِ موسِِ موسى   51
 الذاؿ في التاء ـادغإب تَخذتُّمٱ تَخْذُتمٱ 51

 اتينا-وإَذ  وإْذ َءاتينا 53
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 

 ، ولو ثالثة البدؿوىو الذاؿ
 وقفاً لتقليل بخلٍف عنو اِىموسِِ موسى 53
 التقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   54
 بتغليظ الالـ، وصلة ميم الجمع أَنفسكم و~ظََلمُتمُ  ظََلمُتْم أَنفسكم 54
 وصالً  ترقيق الراءب َخيرٌ  َخيرٌ  54
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإنو و~عليُكمُ  عليُكْم ِإنو 54
 عنو التقليل بخلفٍ ِىِ يــــ موسِِ موسى  ػػػػ  ي 55
 بإبداؿ الهمزة واواً  مننُو  نُػْؤمن 55

وال يخفى  ،وقفاً: بالتقليل قواًل واحداً ِىِ نَرِِ نَػَرى   55
 ترقيق الراء وقفاً بسبب التقليل

 ترقيق الثانيةو بتغليظ الالـ األولى  وظَلَّْلنا وظَلَّْلنا 57
 التقليل بخلٍف عنو ىِ والسلوِِ والسلوى   57
 بتغليظ الالـ ظََلمونا ظََلمونا 57

بياء مضمومة بدؿ النوف المفتوحة، وفتح  يُػْغَفرْ  ِفرْ نَػغْ  58
 الفاء

 بخلٍف عنو بتقليل األلف التي بعد الياءِاكمخطايِِ خطاياكم 58
 بتغليظ الالـ )معاً(ظََلموا  )معاً(ظََلموا  59
 وصالً  بترقيق الراء غيرَ  غيرَ  59
 التقليل بخلٍف عنوِىِ ؛ِموسِِِىِ ستسقِِٱ موسى   ؛ ستسقى  ٱ 60

 اَلرضٱ أْلرضٱ 60
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وىو الالـ، وحذؼ الهمزة
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 التقليل بخلٍف عنوِىِ ـ؛ِأدنِِِىِ يـــ موسِِ أدنى   ؛ موسى  ػػػ  ي 61
 وصالً  بترقيق الراء خيرٌ  ؛ نصِبرَ  خيرٌ  ؛ نصِبرَ  61

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلرضٱ أْلرضٱ 61
 لهمزةوىو الالـ، وحذؼ ا

 مصراً  مصراً  61
] مستثنى [، الراء مفخمة لوقوع حرؼ 

 االستعالء بينها وبين الكسرة
 لو ثالثة البدؿ بآيات ؛ وبآءو بآيات ؛ وبآءو 61

 النبيئين النبيين 61
قرأ لفظ النبي وما جاء منو بالهمز، 

 6 فيمد مد المتصلال فيكوف من باب
 ةفي الياء األخير  حركات، ولو ثالثة البدؿ

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 62

وال يخفى ترقيق ، بالتقليل قوالً واحداً ِىِ والنصارِِ النصارى  و  62
 الراء بسبب التقليل

 بحذؼ الهمزة والصابين والصابئين 62

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امن-َمَن  َمْن َءامن 62
 ( ءامن ولو ثالثة البدؿ في )

 راَلخٱ اآلخر 62

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
إذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، ف

الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
 بالالـ فلو القصر

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأجرىم ~وفلُهمُ  فلُهْم َأجرىم 62
 هابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبل وإَذ َاخذنا وإْذ َأخذنا 63
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناكم ءاتيناكم 63
 بترقيق الراء ِقَردة ِقَردة 65
 وصاًل: لو ثالثة البدؿ خاسئين خاسئين 65
 التقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   67

بصلة ميم الجمع و الهمزة ألفاً،  بإبداؿ َأف ~ويَامرُكمُ  يَْأمرُكْم َأف 67
 بواو لفظية مع اإلشباع

 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  67
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف اَكوف أْف َأكوف 67
 وصالً  بترقيق الراء ِبْكرٌ  ِبْكرٌ  68
 الهمزة واواً  بإبداؿ ُتومروف تُػْؤمروف 68
 وصالً  بترقيق الراء تثيرُ  تثيرُ  71

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلرضٱ أْلرضٱ 71
 زةوىو الالـ، وحذؼ الهم

 نػػ  ػػلَ ٱ نػػػػ  لػػػ  ٱ 71
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـِـموتـال الموتى   73

 َءاياتو ~وويريُكمُ  ويريُكْم َءاياتو 73
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع، 

 ولو ثالثة البدؿ
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلنهارٱ ؛ َأَو َاشد ألنهارٱ ؛ َأْو َأشد 74
 الهمزة واواً  بإبداؿ يُومنوا يُػْؤمنوا 75
 لو ثالثة البدؿ َءامنَّا ؛ َءامنوا َءامنَّا ؛ َءامنوا 76
 ال تقليل فيو ألنو واوي خال خال 76
 واو لفظية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع ب َأفال و~ربُكمُ  ؛ ِإلى و~بعضُهمُ  ربُكْم َأفال ؛ بعضُهْم ِإلى 76
 بترقيق الراء يِسُروف يِسُروف 77
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإال و~ ُىمُ  ؛ ُأميوف و~ومنُهمُ  ُىْم إال ؛ ومنُهْم أُميوف 78
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كتَبَت اَيديهم كتَبْت أَيديهم 79

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ُقَل اَتخذتُّم ُقْل أَتخْذُتم 80
 وأدغم الذاؿ في التاء

 تقليل بخلٍف عنوالِىِ بلِِ بلى   81

الجمع،  بزيادة ىمزة بعد األلف على خطيئاتو خطيئتو 81
 ولو ثالثة البدؿ ،المتصلفيكوف من باب 

ِرالنَّاِِ النَّارِ  81
، وال التقليل قوالً واحداً وصالً ووقفاً 

 وقفاً  يخفى ترقيق الراء
 لو ثالثة البدؿ َءامنوا َءامنوا 82
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وإَذ َاخذنا وإْذ َأخذنا 83
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 83
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 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ؛ِواليتامِِِىِ ِـِالقرب اليتامى  و  ؛ القربى   83
 الالـبتغليظ  الصَّالة الصَّالة 83
 لو ثالثة البدؿ تواَءا تواَءا 83
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإال ~وتوليُتمُ  توليُتْم ِإال 83
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وإَذ َأخذنا وإْذ َأخذنا 84
 بالتقليل قوالً واحداً ِركمـِِـ ِـدي ديػ ركم 84
 واحداً بالتقليل قوالً  رىمِـ ِــدي ديػ رىم 85
 بتشديد الظاء َتظَّػ هروف َتظَػ هروف 85
ثم 85  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بااِلثم باإْلِ

 ىِ ُأسـ رِِ و~يَاتوُكمُ  سػ رى  يَْأتوُكْم أُ  85

ة ألفاً، وبصلة ميم الجمع ز بإبداؿ الهم
 (  سػ رىأُ  بواو لفظية مع اإلشباع، وقرأ )

وال ، داً قواًل واح الراء واأللف تقليلب
 يخفى ترقيق الراء بسبب التقليل

، بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإخراجهم و~عليُكمُ  عليُكْم ِإخراجهم 85
 وبترقيق الراء

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع،  َأفتومنوف ~وإخراجُهمُ  إخراجُهْم َأفتؤمنوف 85
 اً وإبداؿ الهمزة واو 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإال و~منُكمُ  منُكْم ِإال 85
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 85
 بالياء بدؿ التاء يعملوف تعملوف 85
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 86

 بااَلِخَرة باآْلِخَرة 86
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبترقيق الراءوثالثة البدؿ، 

 اتينا-ولَقَد  َءاتينا ولَقدْ  87
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليهماِىىِ؛ِعيسِِموسِِ عيسى ؛ موسى 87
 لو ثالثة البدؿ َءاتيناوَ  َوَءاتينا 87
 بالتقليل بخلٍف عنو ىِ هوِِـت تهوى   87
 بإبداؿ الهمزة واواً  يُومنوف يُؤمنوف 88
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 بالتقليل قوالً واحداً  فرينــ ِِـالك الكػ فرين 89
 الهمزة ياءً  بإبداؿ بِيسما بِْئسما 90
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأف و~أنفسُهمُ  أنفسُهْم َأف 90
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بغياً َاف بغياً َأف 90
 و ثالثة البدؿقرأ المتصل باإلشباع، ول فبآءو فبآءو 90
 بالتقليل قوالً واحداً  فرينـ ِـِِـوللك وللكػ فرين 90

 َءاِمنوا و~َلُهم َلُهْم َءاِمنوا 91
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع، 

 ولو ثالثة البدؿ
 الهمزة واواً  بإبداؿ نُومن نُؤمن 91
 ، وال يخفى المتصلبالهمزة بدؿ الياء آءػػػػ  أنبػ أنبػيآء 91
 الهمزة واواً  بإبداؿ ُمومنين ْؤمنينمُ  91
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   92
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تخذتُّمٱ تخْذُتمٱ 92
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها خذنااَ وإَذ  وإْذ َأخذنا 93
 قرأ المنفصل باإلشباع، ولو ثالثة البدؿ مآ ءاتيناكم مآ ءاتيناكم 93
 الهمزة ياءً  بإبداؿ يسماب بئسما 93
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ يَامركم يَْأمركم 93

 ُإف و~إيمانُكمُ  إيمانُكْم ُإف 93
لو ثالثة البدؿ، وصلة ميم الجمع بواو 

 لفظية مع اإلشباع
 الهمزة واواً  بإبداؿ ُمومنين ُمْؤمنين 93
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 94

 اَلِخَرةٱ ِخَرةآْل ٱ 94

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 
 ، وال يخفى ترقيق الراءالقصر

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قدمَت اَيديهم قدمْت أَيديهم 95
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأحرص و~ُهمُ ولتجدنػَّ  ولتجدنػَُّهْم َأحرص 96
 بترقيق الراء وصالً  بصيرٌ  بصيرٌ  96
 وقفاً تقليل بخلٍف عنو الِىوىدِِ ىدىً و  97
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وال يخفى ترقيق ، بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وبشرِِ وبشرى   97
 الراء بسبب التقليل

 الهمزة واواً  بإبداؿ للُمومنين للُمْؤمنين 97

 ميكآئِلَ  ميكاؿَ  98
وقبل الالـ،  همزة مكسورة بعد األلفب

 وال يخفى المتصل
 بالتقليل قوالً واحداً ِفرينِــ ِـللك للكػ فرين 98
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَنزلنا ولقْد أَنزلنا 99
 لو ثالثة البدؿ ءايػ ت ءايػ ت 99
 للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة  بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 100
 الهمزة واواً  بإبداؿ يُومنوف يُؤمنوف 100
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 101
 بترقيق الراء السّْْحرَ  السّْْحرَ  102
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاحدٍ  )معاً( مْن َأحدٍ  102
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َاحٍد ِاال َأحٍد إال 102

وال يخفى ترقيق ، بالتقليل قوالً واحداً ِشرتِاهٱ شتراهٱ 102
 الراء بسبب التقليل

 اَلِخَرةٱ آْلِخَرةٱ 102

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 
 ، وال يخفى ترقيق الراءالقصر

 الهمزة ياءً  بإبداؿ ولبيس ولبئس 102

 َءامنوا و~ولَو اَنػَُّهمُ  ولْو أَنػَُّهْم َءامنوا 103
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ
 وصالً  بترقيق الراء خيرٌ  خيرٌ  103
 لو ثالثة البدؿ َءامنوا َءامنوا 104
 بالتقليل قوالً واحداً  فرينـ ِـِِـوللك فرينـ ِــوللك 104
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب  اَليم عذاٌب أَليم 104
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىل مْن َأىل 105
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ايٍة َاو–مَن  مْن َءايٍة َأو 106
 ، ولو ثالثة البدؿ)معاً(

 الهمزة ألفاً  بإبداؿ نَات نَْأت 106
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تعلَم َاف تعلْم َأف 106
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  106

 َلماَ قديٌر  قديٌر أََلم 106
، ونقل حركة الهمزة وصالً  بترقيق الراء

 للساكن قبلو
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلرضٱو ؛ تعلَم َاف أْلَرضٱو ؛ تعلْم َأف 107
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نصيٍر اَـ ـنصيٍر أَ  107
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   108

يماف 108  بااِليماف باإْلِ
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 ي الضادأدغم الداؿ ف فقد ضَّل فقْد َضل 108
 وصالً  بترقيق الراء كثيٌر، قديرٌ  كثيٌر، قديرٌ  109
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىل مْن َأىل 109
 لو ثالثة البدؿ إيمانكم إيمانكم 109
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ يَاتي يَْأتي 109
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  109
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 110
 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 110
 وصالً  بترقيق الراء بصيرٌ  بصيرٌ  110
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىوداً َاو ىوداً َأو 111

وال يخفى ترقيق ، بالتقليل قوالً واحداً ِىِ نصارِِ نصارى   111
 الراء بسبب التقليل

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإف و~مُ برىانكُ  برىانُكْم ِإف 111
 بالتقليل بخلٍف عنو ىِ بلِِ بلى   112
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاسلم مْن َأسلم 112

 )معاً( ىِ النصارِِ )معاً( النصارى   113
وال يخفى ترقيق ، بالتقليل قوالً واحداً 

 الراء بسبب التقليل
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 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع )معاً( شيءٍ  )معاً(شيٍء  113

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ومَن َاْظَلم ومْن َأْظَلم 114
 وبتغليظ الالـ

 بالتقليل بخلٍف عنوِا؛ِالدنيِِِىِ وسعِِ الدنيا ؛ سعى  و  114
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأف و~َلُهمُ  َلُهْم َأف 114

 اَلِخَرةٱ ِخَرةآْل ٱ 114

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 
 ، وال يخفى ترقيق الراءالقصر

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلرضٱو أْلَرضٱو 116
 لساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة ل اَلرضٱو أْلَرضٱو 117
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ قضِِ قضى   117
 الهمزة ألفاً، ولو ثالثة البدؿ بإبداؿ نآ ءايةيتاتػ نآ ءايةيتأتػ 118

 اَلياتٱ أْلَياتٱ 118

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
إذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، ف

الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
 لو القصربالالـ ف

 بترقيق الراء فيهما بشيراً ونذيراً  بشيراً ونذيراً  119
 بفتح التاء وجـز الالـ َتسأؿْ  ُتسأؿُ  119
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عَن َاصحاب عْن َأصحاب 119
 بالتقليل بخلٍف عنو فيهماِىِ هدِِـ؛ِالِىِ ترضِِ الهدى   ؛ ترضى   120

وال يخفى ترقيق ، تقليل قوالً واحداً بالِىِ النصارِِ النصارى   120
 الراء بسبب التقليل

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل افَّ  قل إفَّ  120
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنو ىىدِِ ىدى 120
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 121
 الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يؤمنوف 121
 الراء بترقيق الخاسروف الخاسروف 121
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 122
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 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  123
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بتلِِٱ بتلى  ٱ 124
 بفتح ياء اإلضافة عهدَى الظالمين عهدى الظالمين 124
 الخاء فتحب ذواتَّخَ ٱو ذواتَّخِ ٱو 125

ِىـمصلِِ مصلىً  125
مع وصاًل: تغليظ الالـ، وقفاً: التغليظ 

 مع التقليل، والترقيقفتح ذات الياء، 
 وقفاً  والتغليظ ىو المقدـ

 بترقيق الراء طِهَرا طِهَرا 125

 امناً -بلداً  بلداً َءامناً  126
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 البدؿ ولو ثالثة
 ل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنق رزَؽ َأىلوٱو رزْؽ َأىلوٱو 126

 اَلِخرٱ ؛ امن–مَن  آْلِخرٱ ؛ مْن َءامن 126

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
إذا ابُتدئ بهمزة ف، ولو ثالثة البدؿ

فلو ثالثة البدؿ، في ) اآلخر ( الوصل 
 وإذا ابُتدئ بالالـ فلو القصر

ِرالناِِ النار 126
يخفى ترقيق  وال، بالتقليل قوالً واحداً 

 الراء وقفاً بسبب التقليل
 الهمزة ياءً  بإبداؿ وبيس وبئس 126
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  المصيرُ  المصيرُ  126

129 
 ؛ ْم َءاياتكعليه

 ويزكيِهْم ِإنك
 و~ويزكيِهمُ  ؛ َءاياتك و~مُ عليه

 إنك
، بصلة ميم الجمع واواً لفظية مع اإلشباع

 ( ولو ثالثة البدؿ في ) ءاياتك
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 130

 اَلِخَرةٱ آْلِخَرةٱ 130

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 
 ، وال يخفى ترقيق الراءالقصر

ِىَوَأْوصِِ َوَوصَّى 132
 الواو األولىبعد  بزيادة ىمزة مفتوحة

ل قلوخفف الصاد، و  الثانية وأسكن الواو
 فيها بخلٍف عنو
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 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ صطفِِٱ صطفى  ٱ 132
 بتسهيل الهمزة الثانية ذاَ شهداَء  شهداَء ِإذ 133
 لو ثالثة البدؿ ءابائك ءابائك 133
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىوداً َاو ىوداً َأو 135

وال يخفى ترقيق ، بالتقليل قوالً واحداً ِىِ نصارِِ ى  نصار  135
 الراء بسبب التقليل

 لو ثالثة البدؿ )معاً( أوتي ؛ ءامنا )معاً( أوتي ؛ ءامنا 136
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلسباطٱو أْلَسباطٱو 136
 فيهما بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وعيسِِِىِ موسِِ وعيسى   موسى   136

 وفػػػػ  النبي ػيُّػوفالنب 136
، ولو مع المد المتصل في الياء بالهمز

 في الواو ثالثة البدؿ

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ءامنتم ؛ امنوا–فإَف  ءامنتم ؛ فإْف َءامنوا 137
 ولو ثالثة البدؿ

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ومَن َاحسن ومْن َأحسن 138
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اجونناحتاَ قَل  ننااجو حقْل أَت 139
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأعمالكم و~لُكمُ و  لكْم َأعمالكمو  139
 بدؿ التاء بالياء يقولوف تقولوف 140

؛  ىوداً َأو ؛ أْلَسباطٱو 140
 ومْن َأْظَلم؛  قْل َءأَنتم

–قَل ؛  ىوداً َاو ؛ اَلسباطٱو

 ومَن َاْظَلم؛  نتماَ 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 فيهم

وال يخفى ترقيق ، بالتقليل قوالً واحداً ِىِ نصارِِ نصارى   140
 الراء بسبب التقليل

 َأعلم  و~نتمَُءاَ  أَنتْم َأعلم 140
 َأعلم و~آنتمُ ء

( تسهيل الهمزة الثانية، أو  ءأنتم في )
ة صلوال يخفى إبدالها ألف مع اإلشباع، 

 وصالً  ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع
 تغليظ الالـب ْظَلمأَ  َأْظَلم 140
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 التقليل بخلٍف عنوِىموِلِ والىم 142

وجهاف: يسهل الهمزة الثانية، أو يبدلها  لى ؛ يشاُء ِولىاَ يشاُء  يشاُء ِإلى 142
 واواً مكسورة

 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 142
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أُمة و~جعلناُكمُ  اُكْم أُمةجعلن 143
 بترقيق الراء، ونقل حركة الهمزة لكبيرًة ِاال لكبيرًة ِإال 143
 التقليل بخلٍف عنو، لدى الوقفِىَىدِِ َىدى 143

لو ثالثة البدؿ، وصلة ميم الجمع بواو  ِإف و~ إيمانُكمُ  إيمانُكْم ِإف 143
 شباعلفظية مع اإل

 لو ثالثة البدؿ لرءوؼٌ  لرءوؼٌ  143
 وترقيق الراء جليالتقليل قوالً واحداً، ِىِ نرِِ نرى   144
 التقليل بخلٍف عنوِىاترضاِِ ترضاىا 144
 لو ثالثة البدؿ ُأوتوا ُأوتوا 144
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولئَن اَتيت ولئْن أَتيت 145
 لو ثالثة البدؿ ءايةأُتوا ؛  أُتوا ؛ ءاية 145
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 146
 بترقيق الراء فيهما وصالً ووقفاً  الخيرات ؛ قديرٌ  الخيرات ؛ قديرٌ  148
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَات يَأت 148
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جميعاً ِاف جميعاً ِإف 148
 التوسط واإلشباع لو في اللين المهموز شيء شيء 148
 بإبداؿ الهمزة ياء مفتوحة لَيال لئال 150
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حجٌة ِاال حجٌة ِإال 150
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 150

 َءاياتنا و~عليُكمُ  عليُكْم َءاياتنا 151
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع، 

 ولو ثالثة البدؿ
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا واءامن 153
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 153
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل َاحياء بْل َأحياء 154
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 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع بشيء بشيء 155

ا بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبله اَلنفسِ ٱاَلمواِؿ وٱ أَلَنفسِ ٱأْلَمواِؿ وٱ 155
 فيهما

 بتغليظ الالـ َصَلوات َصَلوات 157
 ال تقليل فيو ألنو واوي الصفا الصفا 158
 بترقيق الراء خيراً ؛ شاكرٌ  خيراً ؛ شاكرٌ  158
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عليٌم ِاف عليٌم ِإف 158
 التقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـوال والهدى   159
 غليظ الالـبت وأْصَلحوا وأْصَلحوا 160
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ػِئكآكفاٌر اْولػ ػِئكآكفاٌر ُأْولػ 161
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإلػ ػو و~وإلػ هُكمُ  وإلػ هُكْم ِإلػ ػو 163
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلرض ) الثالثة (ٱ أْلَرض ) الثالثة (ٱ 164
 وترقيق الراء جليالتقليل قوالً واحداً، ِروالنهاِِ هارِ والن 164
 التقليل بخلٍف عنوِافأحيِِ فأحيا 164
 لو ثالثة البدؿ آلياتِ  آلياتٍ  164
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 165

ِىِ ترِِ يرى   165
بالتاء بدؿ الياء، وبالتقليل قواًل واحداً 

 وترقيق الراء جليوقفاً، 
 بتغليظ الالـ واظََلم ظََلموا 165
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلسبابٱ أْلَسبابٱ 166
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لَو َاف لْو َأف 167
 لو ثالثة البدؿ تبرءوا تبرءوا 167
 وترقيق الراء جليالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ النارِ  167
 مزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة اله اَلرضٱ أْلَرضٱ 168
 بسكوف الطاء، وال تخفى القلقلة ُخْطوات ُخُطوات 168
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبيٌن ِانما مبيٌن ِإنما 168
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَامركم يَأمركم 169
 لو ثالثة البدؿ فيهما ءابآءنا ؛ ءابآؤنا ءابآءنا ؛ ءابآؤنا 170
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  170



 فرش الجزء الثاني                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 آليةا

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 129      

 

 

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 172
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإياه و~كنُتمُ  كنُتْم ِإياه 172
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ضطرٱفمُن  ضطرٱفمِن  173
 بترقيق الراء وصالً  غيرَ  غيرَ  173
 نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب رحيٌم ِاف رحيٌم ِإف 173
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ػِئكآقليالً اْولػ ػِئكآقليالً ُأْولػ 174
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَاكلوف يَْأكلوف 174
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإال و~بطونُِهمُ  بطونُِهْم ِإال 174
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ػِئكآعذاٌب اَليٌم اْولػ ػِئكآعذاٌب أَليٌم ُأْولػ 174
 التقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـبال بالهدى   175
 بترقيق الراء بالمغِفَرة بالمغِفَرة 175
 وترقيق الراء جليالتقليل قوالً واحداً،  رالناِِ النارِ  175
 ى ترقيقهابضم الراء فيهما، وال يخف )معاً(البرُّ  )معاً(البرَّ  177

 ولػ كنِ  ولػ كنَّ  177
بسكوف النوف دوف تشديد، فتكسر وصالً 

 اللتقاء الساكنين

 امن-مَن  مْن َءامن 177
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، 

 ولو ثالثة البدؿ

لو ثالثة البدؿ فيهما، والتقليل بخلٍف ِ)معاً(ىِوءاتِِ )معاً(وءاتى  177
 عنو لدى الوقف عليهما

 التقليل بخلٍف عنو فيهماِىِ واليتامِِِالقرِبِ  واليتامى   لقربى  ا 177

 اَلخرٱ أْلَخرٱ 177

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
إذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، ف

الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
 بالالـ فلو القصر

 والنبيئين والنبيػين 177
، ولو ثالثة بالهمز، ومد المتصل باإلشباع

البدؿ وصاًل، أما وقفاً فالعارض للسكوف 
 مقدـ على البدؿ

 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 177
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإذا و~بعهدِىمُ  بعهدِىْم ِإذا 177
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 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 178
 عليها التقليل بخلٍف عنو لدى الوقفِىالقتلِِ القتلى 178

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، ِىِ باُلنثِِِىِ ُلنثِِٱو باأْلُنثى   أْلُنثى  ٱو 178
 عنو فيهما والتقليل بخلفٍ 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاخيو مْن َأخيو 178
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٌ  شيءٌ  178

 وأداٌء ِاليو ؛ عذاٌب اَليم ليموأداٌء ِإليو ؛ عذاٌب أَ  178
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 

 فيهما
 التقليل بخلٍف عنوِىِ اعتدِِ اعتدى   178
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَللبابٱ أْلَلبابٱ 179
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإذا و~عليُكمُ  عليُكْم ِإذا 180
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  180
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلقربينٱو أْلَقربينٱو 180

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  جنفاً َاِو ِاثماً  جنفاً َأْو ِإثماً  182
 فيهما

 بتغليظ الالـ فأْصَلح فأْصَلح 182
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 183
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مريضاً َاو ؛ مَن اَياـٍ اخر خرمريضاً َأو؛ مْن أَياـٍ أُ  184

ـُ ِمْسكينٍ  184  فديُة طعاـِ َمَساكينَ  فديٌة طعا
بضم تاء ) فديُة ( بدوف تنوين، وكسر ميم 
) طعاـِ (، وبجمع ) َمَساكيَن ( مع فتح 

 النوف وصالً 
 لراءبترقيق ا )معاً(خيراً ؛ خيٌر  )معاً(خيراً ؛ خيٌر  184
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإف و~لُكمُ  لُكْم ِإف 184

 القرءاف القرءاف 185
] مستثنى [ بقصر البدؿ، ألف الهمزة 

 مسبوقة بساكن
 التقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليهاِىىدِِ ىدىً  185
 التقليل بخلٍف عنو اكم؛ِىدِِِىِ هدِِـال ؛ ىداكم الهدى   185

 مريضاً َاو ؛ مَن اَياـٍ اخر و؛ مْن أَياـٍ ُأخرمريضاً أَ  185
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 

 فيهنَّ 
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بترقيق الراء، مع بقاء الالـ في لفظ  ولتكبػُّْروا اهلل ولتكبػُّْروا اهلل 185
 الجاللة مغلظة

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قريٌب اجيب قريٌب ُأجيب 186

 ے؛ دعاف ےالداع افِ الداِع ؛ دع 186
وصاًل: إثبات ياء زائدة فيهما، وقفًا: 
حذؼ الياء، وال يخفى المد المنفصل 

 ( وصالً  ےفي ) الداع
 بإبداؿ الهمزة واواً  ولُيومنوا وليُػْؤمنوا 186
 بفتح الياء ِبيَ  ِبي 186
 ال تقليل فيو ألنو واوي عفا عفا 187

كن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للسا  فااَلف فاآْلف 187
 ولو ثالثة البدؿ

 بترقيق الراء فيهما باِشُروىن ؛ تباِشُروىن باِشُروىن ؛ تباِشُروىن 187

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  ااَلبيض ؛ ااَلسود اأْلَبيض ؛ اأْلَسود 187
 فيهما

 لو ثالثة البدؿ ءاياتو ءاياتو 187
 بإبداؿ الهمزة ألفاً فيهما اكلواتَاكلوا ؛ لتَ  تَْأكلوا ؛ لَتْأكلوا 188

ثم 188  مَن اَمواؿ ؛ بااِلثم مْن َأمواؿ ؛ باإْلِ
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 

 فيهما

 ااَلىلة ؛ مَن اَبوابها اأْلَىلة ؛ مْن أَبوابها 189
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 

 فيهما
 بترقيق الراء الِبرُّ  الِبرُّ  189
 بإبداؿ الهمزة ألفاً فيهما تَاتوا ؛ َواتوا ْأتوا ؛ َوْأتواتَ  189

 ولكِن الِبرُّ  ولكنَّ الِبرَّ  189
( فتكسر وصالً ولكنِ بتخفيف النوف في )

 ) اللتقاء الساكنين، ورفع الراء في )البرُّ
 مع ترقيقها

 التقليل بخلٍف عنوِىِ اتقِِ اتقى   189
 قوالً واحداً  التقليلِــفرينالكــ ِِ ػػػفرينالكػػ   191
 التقليل بخلٍف عنوِ)معاً(ِىِ اعتدِِ )معاً( اعتدى   194
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإلىو~ بأيديُكمُ  بأيديُكْم ِإلى 195
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196 

فإْف ُأحصرتم ؛ مريضاً 
َأو ؛ صياـٍ َأو ؛ صدقٍة 
َأو ؛ وسبعٍة ِإذا ؛ يكْن 

 َأىلو

فإُف احصرتم ؛ مريضاً َاو ؛ 
و ؛ صدقٍة َاو ؛ وسبعٍة صياـٍ اَ 

 ِاذا ؛ يكَن َاىلو

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 
 في المواضع المذكورة

 لو ثالثة البدؿ رءوسكم رءوسكم 196
 التقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليهاِىأذِِ أذىً  196
 بترقيق الراء وصالً  خيرَ  خيرَ  197
 التقليل بخلٍف عنوِىِ التقوِِ التقوى   197
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَللباب اأْلَلباب 197
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جناٌح َاف جناٌح َأف 198
 التقليل بخلٍف عنوِاكمىدِِ ىداكم 198
 بترقيق الراء واستغفروا واستغفروا 199

الجمع بواو لفظية مع اإلشباع بصلة ميم  َأو و~ءاباءُكمُ و~ كذكرُكمُ  كذكرُكْم َءابآءُكْم َأو 200
 فيهما، ولو ثالثة البدؿ

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَو َاشد أْو َأشد 200
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  ذكراً  ذكراً  200
 لو ثالثة البدؿ فيهما )معاً(ءاتنا  )معاً(ءاتنا  200
 التقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 200

 ااَلِخَرة اآْلِخَرة 200

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 
 ، وال يخفى ترقيق الراءالقصر

 التقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 201

 ااَلِخَرة اآْلِخَرة 201

، لهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قب
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 
 ، وال يخفى ترقيق الراءالقصر

 وترقيق الراء جلي، قوالً واحداً  التقليلِرالناِِ النارِ  201
 التقليل بخلٍف عنوِىِ اتقِِ اتقى   203
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 و لفظية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع بوا ِإليو و~أنُكمُ  أنُكْم ِإليو 203
 التقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 204
 التقليل بخلٍف عنوِىِ ؛ِسعِِِىِ ـِـتول ؛ سعى   تولى   205
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 205
ثم 206  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بااِلثم باإْلِ
 بإبداؿ الهمزة ياءً  ولبيس ولبئس 206
 لو ثالثة البدؿ رءوؼٌ  رءوؼٌ  207
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 208
 بفتح السين السَّلم السّْلم 208
 بسكوف الطاء، وال تخفى القلقلة خْطوات خُطوات 208
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَاتيهم يَْأتيهم 210
 الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن  ااَلمر ؛ ااُلمور اأْلَمر ؛ اأْلُمور 210
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرائيل إسرائيل 211

 اية–اتيناىم ؛ مَن –كَم  كم ءاتيناىم ؛ من ءاية 211
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، 

 ولو ثالثة البدؿ فيهما
 التقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 212
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 212

 النبيئين نبيينال 213
بالهمز مع المد الواجب، وال يخفى ثالثة 

 البدؿ
 لو ثالثة البدؿ فيهما أوتوه ؛ ءامنوا أوتوه ؛ ءامنوا 213
 التقليل بخلٍف عنو وقفاً ِىفهدِِ فهدى 213

وجهاف: يسهل الهمزة الثانية، أو يبدلها  لى ؛ يشاُء ِولىاَ يشاُء  يشاُء ِإلى 213
 واواً مكسورة

 ] مستثنى [، يفخم الراء ِصَراط طِصَرا 213
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مستقيٍم * اَـ مستقيٍم * أـَ 213
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 213
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأفو~ حسبُتمُ  حسبُتْم َأف 214
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَاتكم يَْأتكم 214
 برفع الالـ يقوؿُ  يقوؿَ  214
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 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 214
 التقليل بخلٍف عنوِىِ ـمتِِ متى   214
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلقربين واأْلَقربين 215
 التقليل بخلٍف عنوِىِ واليتامِِ واليتامى   215
 التقليل بخلٍف عنوِ)معاً(ِىِ وعسِِ )معاً( وعسى   216
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع )معاً(شيئاً  معاً()شيئاً  216
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  216
 بترقيق الراء مطلقاً  كبيٌر ؛ وِإْخَراج ؛ كافرٌ  كبيٌر ؛ وِإْخَراج ؛ كافرٌ  217
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإف و~دينُكمُ  دينُكْم ِإف 217
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها طَت َاعمالهمحب حبطْت َأعمالهم 217
 التقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 217

 وااَلِخَرة واآْلِخَرة 217
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 
 وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ

 وترقيق الراء جليالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ النارِ  217
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا نواءام 218
 بترقيق الراء وصالً  كبيرٌ  كبيرٌ  219

 ااَليات اآْليات 219

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
إذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، ف

الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
 بالالـ فلو القصر

 بخلٍف عنو فيهما التقليلِىِ اِ؛ِاليتامِِالدنيِِ الدنيا ؛ اليتامى   220

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  وااَلِخَرة واآْلِخَرة 220
 وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ

 قِل ِاْصاَلح قْل ِإْصاَلح 220
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، 

 وتغليظ الالـ في ) إصالح (
 بترقيق الراء خيرٌ  خيرٌ  220
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإف و~ألعنتُكمُ  ِإف ألعنتُكمْ  220

221 
؛  )معاً(يُػْؤمن ؛ ُمْؤمنة 
 بإبداؿ الهمزة واواً  ؛ يُومنوا )معاً(يُومن ؛ ُمومنة  يُػْؤمنوا
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 بترقيق الراء مطلقاً  ؛ والمغِفَرة )معاً(خيٌر  ؛ والمغِفَرة )معاً(خيٌر  221

ولْو َأعجبكم ؛ ولْو  221
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  ولَو َاعجبكم ؛ ولَو َاعجبتكم كمَأعجبت

 فيهما
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ُأْولػػ  ػػِئك و~ أعجبكمُ  ُأْولػػ  ػػِئك عجبكمْ أ 221
 التقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِرالناِِ النارِ  221
 لو ثالثة البدؿ ءاياتو ءاياتو 221
 التقليل بخلٍف عنو وقفاً ِىأذِِ أذىً  222
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فَاتوىن فَْأتوىن 222
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فَاتوا فَْأتوا 223

 ىِ ِـِأَن و~حرثُكمُ  حرثُكْم أَنى   223
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع، 

 والتقليل بخلٍف عنو في ) أنى (
 داؿ الهمزة واواً بإب اْلُمومنين اْلُمؤمنين 223
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأف و~أليمانُكمُ  أليمانُكْم َأف 224

بإبداؿ الهمزة واواً، وىي ] مستثنى [ من  )معاً(يُواخذكم  )معاً(يُػَؤاخذكم  225
 مد البدؿ

 بإبداؿ الهمزة واواً  يُولوف يُػْؤلوف 226
 لو ثالثة البدؿ فاءوا فاءوا 226
 بتغليظ الالـ الطالؽ طالؽال 227
 بتغليظ الالـ فيهما والمطََلقات ؛ ِإْصاَلحاً  والمطََلقات ؛ ِإْصاَلحاً  228
 بإبداؿ الهمزة واواً  يُومن يُػْؤمن 228

 ااَلِخر اآْلِخر 228

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 
إذا ابُتدئ ولو ثالثة البدؿ، فوىو الالـ، 

لبدؿ، وإذا بهمزة الوصل فلو ثالثة ا
 ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف َارادوا إْف َأرادوا 228
 بتغليظ الالـ الطَّاَلؽ الطَّاَلؽ 229
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بمعروٍؼ َاو بمعروٍؼ َأو 229
 لة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباعبص َأال و~لُكُم َأف ؛ خفُتمُ  لكْم َأف ؛ خفتْم َأال 229
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تَاخذوا تَْأخذوا 229
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 لو ثالثة البدؿ ءاتيتموىن ءاتيتموىن 229

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  شيئاً ِاال شيئاً إال 229
 وبنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ليظ الالـ فيهمابتغ )معاً(طَلَّقها  )معاً(طَلَّقها  230
 بترقيق الراء غيَره غيَره 230
 بتغليظ الالـ فيهما طََلقتم ؛ ظََلم طََلقتم ؛ ظََلم 231
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بمعروٍؼ َاو بمعروٍؼ َأو 231
 ] مستثنى [ الراء مفخمة بسبب التكرار ِضَراراً  ِضَراراً  231
 الداؿ في الظاء بإدغاـ فقد ظَّلم فقْد ظَلم 231
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 231
 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  231
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  231
 بتغليظ الالـ طََلقتم طََلقتم 232
 بإبداؿ الهمزة واواً  يُومن يُػْؤمن 232

 ااَلِخر اآْلِخر 232

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 
إذا ابُتدئ فىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ، و 

بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا 
 ابُتدئ بالالـ فلو القصر

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع،  ىِ أزكِِ و~ذلُكمُ  ذلَكْم َأزكى   232
 والتقليل بخلٍف عنو في ) أزكى (

233 
لمْن َأراد ؛ نفٌس ِإال ؛ 
 فإْف َأرادا ؛ وإْف َأردتم

لمَن اَراد ؛ نفٌس ِاال ؛ فإَف 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َارادا  وإَف َاردتم

 فَصاالً  فَصاالً  233

بتغليظ الالـ وترقيقها والتغليظ مقدـ، 
وإف ركبت مع البدؿ نحو ) آتيتم ( جاز 
فيو خمسة أوجو وامتنع واحد: فالجائز 
ىو الترقيق وعليو ثالثة البدؿ، والتغليظ 

ليو التوسط والطوؿ في البدؿ فقط، وع
 ويمتنع القصر مع التغليظ

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإذا و~َأف ؛ عليُكمُ  و~أردتمُ  أردتْم َأف ؛ عليُكْم ِإذا 233



 فرش الجزء الثاني                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 آليةا

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 137      

 

 

 لو ثالثة البدؿ ءاتيتم ءاتيتم 233
 بترقيق الراء وصالً  بصيرٌ  بصيرٌ  233
 الً بترقيق الراء وص خبيرٌ  خبيرٌ  234

بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة، وبنقل  النساِء يَػَو اَكننتم النساِء َأْو َأكننتم 235
 (الواو)حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 

 بترقيق الراء، ونقل حركة الهمزة ِسرَّاً ِاال ِسرَّاً إال 235
 اعبصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشب ِإف و~عليُكمُ  عليُكْم ِإف 236
 بتغليظ الالـ طَلَّقتم طَلَّقتم 236
 بسكوف الداؿ، وال تخفى القلقلة )معاً(قْدره  )معاً(قَدره  236
 بتغليظ الالـ طَلَّقتموىن طَلَّقتموىن 237
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإف و~ِإال ؛ بينُكمُ و~ فرضُتمُ  فرضًتْم ِإال ؛ بينُكْم ِإف 237
 التقليل بخلٍف عنوِىِ لتقوِِل للتقوى   237
 بترقيق الراء وصالً  بصيرٌ  بصيرٌ  237
 بتغليظ الالـ فيهما الصََّلوات والصَّاَلة الصََّلوات والصَّاَلة 238
 التقليل بخلٍف عنوِىِ الوسطِِ الوسطى   238
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فرجااًل َاو فرجااًل َأو 239
 التاءبرفع  وصيةٌ  وصيةً  240
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها متاعاً ِالى متاعاً ِإلى 240
 بترقيق الراء فيهما غيَر ِإْخَراج غيَر ِإْخَراج 240
 بتغليظ الالـ وللمطََلقات وللمطََلقات 241

 َءاياتو و~لُكمُ  لُكْم َءاياتو 242
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع، 

 ولو ثالثة البدؿ
 التقليل قوالً واحداً ِرىمدياِِ ديارىم 243
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أَلوؼ و~وُىمُ  وُىْم أَلوؼ 243

التقليل بخلٍف عنو في ) أحياىم (،  ِإفو~ ُىمُ اأحيِِ أحياُىْم ِإف 243
 وبصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع

 برفع الفاء فيضاعُفو فيضاعَفو 245
 بترقيق الراء كثيَرة كثيَرة 245
 بالصاد الخالصة ويبصط ويبْصط 245
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 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرائيل إسرائيل 246
 التقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   246
 بالهمز، مع المد المتصل لنبيءٍ  لنبيٍ  246

بكسر السين، وبصلة ميم الجمع بواو  ِإف و~عِسػيتمُ  عَسػيتْم ِإف 246
 ظية مع اإلشباعلف

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وقُد اخرجنا ؛ تولوِا ِاال وقْد ُأخرجنا ؛ تولْوا ِإال 246
 التقليل قوالً واحداً ِرنادياِِ ديارنا 246

 ِإف و~نبيُئهمُ  نبيُّهْم ِإف 247
بالهمز مع المد المتصل، وبصلة ميم 

 الجمع بواو لفظية مع اإلشباع
 التقليل بخلٍف عنو فيهماِاه؛ِاصطفِِِىِ ـأنِِ صطفاه؛ ا أنى   247
 بإبداؿ الهمزة واواً فيهما يُوت ؛ يُوتى يُػْؤت ؛ يُػْؤتى 247
 بالهمز مع المد المتصل نبيُئهم نبيُّهم 248
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~ ِإف ؛ لكمُ  و~نبيُئهمُ  نبيُّهْم ِإف ؛ لكْم إف 248
 لو ثالثة البدؿ فيها ءاية ؛ آؿ ؛ وآؿ ؛ آلية ؛ وآؿ ؛ آلية ءاية ؛ آؿ 248
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَاتكم يَْأتكم 248
 التقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   248
 بإبداؿ الهمزة واواً  ُمومنين ُمْؤمنين 248

وصاًل: تغليظ الالـ، وقفاً: التغليظ  فَصلَ  فَصلَ  249
 والترقيق، والتغليظ مقدـ

 بفتح ياء اإلضافة منيَ  مني 249
 بفتح الغين َغرفة ُغرفة 249
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 249
 بترقيق الراء كثيرةً  كثيرةً  249
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وثبَت اَقدامنا وثبْت َأقدامنا 250
 التقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػػفرينالكػػ   250
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِهوءاتاِِ وءاتاه 251
 بكسر الداؿ وفتح الفاء وألف بعدىا ِدفَاعُ  َدَفعُ  251
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 251
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 252
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 لو ثالثة البدؿ وءاتينا وءاتينا 253
خلف عنووقفاً: بالتقليل بِىعيسِِ عيسى 253  
 بنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ امن-مَن  مْن ءامن 253
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 254
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَاتي يَْأتي 254
 بترقيق الراء الكاِفُروف الكاِفُروف 254
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تَاخذه تَْأخذه 255
 حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  )معاً(ااَلرض  )معاً(اأْلَرض  255
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع بشيءٍ  بشيءٍ  255
 لو ثالثة البدؿ يئوده يئوده 255
 بترقيق الراء ِإْكَراه ِإْكَراه 256
 بإبداؿ الهمزة واواً  ويُومن ويُػْؤمن 256
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ الوثقِِ الوثقى   256
 ثة البدؿلو ثال ءامنوا ءامنوا 257
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ النارِ  257

 هاتاِِ–أَف  أْف َءاتاه 258
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، 
ولو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنو في 

 ) ءاتاه (

] مستثنى [، فخم الراء ألنها اسم  إبراىيم إبراىيم 258
 أعجمي

 آ أحييأن أنا أحيي 258
وصاًل: أثبت األلف، فتصير من باب 

 المنفصل
 بإبداؿ الهمزة ألفاً فيهما يَاتى ؛ فَات يَْأتي ؛ فَْأت 258
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـِـأن أنى   259

259 
يوماً َأو ؛ وانظْر ِإلى ) 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يوماً َاو ؛ وانظِر ِالى ) الثالثة ( الثالثة (

 بالتقليل قوالً واحداً ِركماِِـح حماِرؾ 259
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 259
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 بالراء بدؿ الزاي، ورقق الراء نُنِشرىا نُنِشزىا 259
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  259
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  259
 يل بخلٍف عنوبالتقلِىِ ـ؛ِبلِِِىِ ـموتِِـال ؛ بلى   الموتى   260
 بإبداؿ الهمزة واواً  ُتومن تُػْؤمن 260
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فخَذ اَربعة ؛ واعلَم َاف فخْذ َأربعة ؛ واعلْم َأف 260
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَاتينك يَْأتينك 260
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حبٍة اَنبتت حبٍة أَنبتت 261
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىأذِِ أذىً  262
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأجرىم و~لهمُ  لهْم َأجرىم 262
 بترقيق الراء فيهما مغِفَرة ؛ خيرٌ  مغِفَرة ؛ خيرٌ  263
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىأذِِ أذىً  263
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 264

ِىِ واَلذِِ واأْلَذى   264
حركة الهمزة للساكن الذي قبلها،  بنقل

 وبالتقليل بخلٍف عنو
 بإبداؿ الهمزة واواً  يُومن يُػْؤمن 264

 ااَلِخر اآْلِخر 264

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها 
إذا ابُتدئ فوىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ، 

بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا 
 ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 بترقيق الراء يقِدُروف فيقِدُرو  264
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  264
 بالتقليل قوالً واحداً ِـفرينالكــ ِِ ػػػفرينالكػػ   264

ألنو من  ال تقليل فيو] مستثنى [  مرضات مرضات 265
 الكلمات األربع المستثناة

 الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن  مَن اَنفسهم مْن أَنفسهم 265

 ِبُربوٍة َاصابها ِبَربوٍة َأصابها 265
بضم الراء في ) ربوة ( وال ترقيق للراء، 
 وبنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
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لو ثالثة البدؿ، وبنقل حركة الهمزة  ػػاتُت اْكلهافػػػ   ُأُكلها اتتْ ػػفػػػ   265
 للساكن الذي قبلها، وبسكوف الكاؼ

 اَيود بصيرٌ  بصيٌر أَيود 265
بترقيق الراء وصاًل، وبنقل حركة الهمزة 

 للساكن الذي قبلها
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~أحدُكمُ  أحدُكْم أف 266
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 266

 ااَليات اآْليات 266

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، 
إذا ابُتدئ بهمزة فالبدؿ، ولو ثالثة 

الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
 بالالـ فلو القصر

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 267
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 267
 لو ثالثة البدؿ بئاخذيو بئاخذيو 267
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويَامركم ويَْأمركم 268
 بترقيق الراء مغِفَرة ةمغِفرَ  268
 بإبداؿ الهمزة فيهما واواً  يُوتي ؛ يُوت يُػْؤتي ؛ يُػْؤت 269

 فقُد اُوتي فقْد ُأوتي 269
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، 

 ولو ثالثة البدؿ
 بترقيق الراء فيهما خيراً كثيراً  خيراً كثيراً  269
 اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس ااَللباب اأْلَلباب 269
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نفقٍة َاو نفقٍة أو 270

 ِاف رٍِاَنصاِِمَن  من أنصاٍر ِإف 270
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، 

وال وبالتقليل قوالً واحداً في ) أنصار (، 
 يخفى ترقيق الراء وقفاً بسبب التقليل

 همزة واواً بإبداؿ ال وُتوتوىا وتُػْؤتوىا 271
 بترقيق الراء وصالً  خيٌر ؛ خبيرٌ  خيٌر ؛ خبيرٌ  271
 بالنوف بدؿ الياء، وجـز الراء ونكفرْ  ويكفرُ  271
 لو ثالثة البدؿ سيئاتكم سيئاتكم 271
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمىدِِ ىداىم 272
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 بتغليظ الالـ ُتْظَلموف ُتْظَلموف 272
 بترقيق الراء أحِصُروا أحِصُروا 273
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 273
 بكسر السين يحِسبهم يحَسبهم 273
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمبسيمِِ بسيماىم 273
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِروالنهاِِ والنهارِ  274
 بترقيق الراء سراً  سراً  274
 ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع بصلة َأجرىم و~فلهمُ  فلهْم َأجرىم 274
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يَاكلوف يأكلوف 275

 الربا الربا ) ثالث مواضع ( 275
ألنو من  ال تقليل فيو] مستثنى [ 

 الكلمات األربع المستثناة
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فانتهِِ فانتهى   275
 ء جليوترقيق الرابالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ النارِ  275

 الربا الربا 276
ألنو من  ال تقليل فيو] مستثنى [ 

 الكلمات األربع المستثناة

 اَثيٍم ِاف رٍِكفاِِ كفاٍر أثيٍم إف 276
بالتقليل قوالً واحداً في ) كفار (، وبنقل 

وال حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، 
 يخفى ترقيق الراء وقفاً بسبب التقليل

 لو ثالثة البدؿ ا ؛ وءاتواءامنو  ءامنوا ؛ وءاتوا 277
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصِّاَلة 277
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجرىم و~لهمُ  لهْم أجرىم 277
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 278

ألنو من  ال تقليل فيو] مستثنى [  الربا الربا 278
 الكلمات األربع المستثناة

 بإبداؿ الهمزة واواً  نينُموم ُمْؤمنين 278
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فَاذنوا فَْأذنوا 279
 لو ثالثة البدؿ رءوس رءوس 279
 بتغليظ الالـ تْظَلموف تْظَلموف 279
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بترقيق الراء، وبنقل حركة الهمزة للساكن  فنظرٌة ِالى فنظرٌة إلى 280
 الذي قبلها

 بضم السين ميُسرة ميَسرة 280
 بتشديد الصاد دَّقواتصَّ  تَصدَّقوا 280
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  280
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إفو~ لكمُ  لكْم إف 280
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـتوفِِ توفى   281
 بتغليظ الالـ يُْظَلموف يُْظَلموف 281
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 282

282 

بديٍن إلى ؛ كاتٌب أف ؛ 
يهاً أو ؛ ضعيفاً أو ؛ سف

صغيراً أو ؛ كبيراً إلى ؛ 
 جناٌح أال

بديٍن ِالى ؛ كاتٌب َاف ؛ سفيهاً 
َاو ؛ ضعيفاً َاو ؛ صغيراً َاو ؛  

 كبيراً ِالى ؛ جناٌح َاال
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  282
 مزة ألفاً بإبداؿ اله يَاب )معاً(يَْأب  282
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً ؛ شيءٍ  شيئاً ؛ شيءٍ  282
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياءً  الشهداِء َين الشهداِء َأف 282
 بالتقليل بخلٍف عنو فيهماِىِ ـأدنِِِوامهاِ)معاً(ِ؛ِإحدِِ إحداىما )معًا( ؛ وأدنى   282
 بترقيق الراء هافتذِكَر ؛ تديرون فتذِكَر ؛ تديرونها 282

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها، ِىِ اُلخرِِ اأْلُخرى   282
 وترقيق الراء جليوبالتقليل قوالً واحداً، 

 ؛ الشهداُء ِوذا ذااَ الشهداُء  الشهداُء ِإذا 282
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 إبدالها واواً 
 ع بواو لفظية مع اإلشباعبصلة ميم الجم أقسط و~ذلكمُ  ذلكْم أقسط 282
 برفع التاءين، وترقيق الراء في )حاضرٌة( تجارٌة حاضرةٌ  تجارًة حاضرةً  282
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فإَف اَمن فإْف أمن 283
 بإبداؿ الهمزة واواً  فليود فليؤد 283
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 الذ يتمن الذي اؤتمن 283
وصاًل: إبداؿ الهمزة ياًء، وابتداًء:  

ص، وىي ] مستثنى [ من مد كحف
 البدؿ ففيها القصر فقط

 لو ثالثة البدؿ ءاثم ءاثم 283
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 284
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أو و~أنفسكمُ  أنفسكْم أو 284

 فيغفْر ؛ ويعذبْ  فيغفُر ؛ ويعذبُ  284
هار الباء من بجـز الراء والباء، وإظ

 )يعذب( عند الميم
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  284
 بترقيق الراء وصاًل، والنقل، وثالثة البدؿ امن-قديٌر  قديٌر َءامن 284
 بإبداؿ الهمزة واواً  والمومنوف والمؤمنوف 285
 بالنقل، ولو ثالثة البدؿ امن-كٌل  كٌل َءامن 285
 بترقيق الراء وصالً  المصيرُ  المصيرُ  285

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  نفساً ِاال ؛ أَو َاخطأنا نفساً إال ؛ أْو أخطأنا 286
 فيهما

بإبداؿ الهمزة واواً، وىي ] مستثنى [  تُػَواخذنا تُػَؤاخذنا 286
 من حكم البدؿ، ففيها القصر فقط

 ِإْصراً  ِإْصراً  286
لتوسط حرؼ ] مستثنى [، يفخم الراء 

 االستعالء بينها وبين الكسرة
 بالتقليل بخلٍف عنوِنامولِِ موالنا 286
 بالتقليل قوالً واحداً  ــفرينالكــ ِِ ػػػفرينالكػػ   286
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 ( سورة آل عمران 3) 
 

 بالتقليل قوالً واحداً ِاةالتورِِ التوراة 3
 هابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبل وااِلنجيل واإلنجيل 3
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنو ىىدِِ ىدىً  4
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 4
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها انتقاـٍ ِاف انتقاـٍ إف 4
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ خفِِـي يخفى   5
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيء شيء 5
 الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن ااَلرض اأْلَرض 5
 بترقيق الراء يصوركم يصوركم 6
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرحاـ األرحاـ 6
 لو ثالثة البدؿ فيهما ءايت ؛ ءامنا ءايت ؛ ءامنا 7
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ )معاً(تأويلو  )معاً(تأويلو  7
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَللباب األلباب 7
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كرحمًة ِان كرحمًة ِإن 8
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أموالهم و~عنهمُ  عنهْم أموالهم 10
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  10
 جليترقيق الراء و بالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ النارِ  10
 لو ثالثة البدؿ فيهما ءاؿ ؛ ءاياتنا ءاؿ ؛ ءاياتنا 11
 الهمزة ياءً  بإبداؿ وبيس وبئس 12

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءاية و~لكمُ  لكْم ءاية 13
 ، ولو ثالثة البدؿاإلشباع

 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِىِ وأخرِِ وأخرى   13
 فيهمابترقيق الراء  كافرٌة ؛ لعبرةً  كافرٌة ؛ لعبرةً  13
 بالتاء بدؿ الياء ترونهم يرونهم 13
 الهمزة واواً  بإبداؿ يُػَويد يديُػؤَ  13

و أوجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية،  ، يشاُء ِوفناَ يشاُء  يشاُء ِإف 13
 إبدالها واواً مكسورة
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِراَلبصاِِ األبصارِ  13
 ق الراء جليوترقيوبالتقليل قوالً واحداً، 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلنعاـ واألنعاـ 14
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 14
 لو ثالثة البدؿ المئاب المئاب 14

 نبئكما وَ قَل  قْل َأُؤنبئكم 15
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو في الهمزتين تسهيل الثانية
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها هارااَلن األنهار 15
 بترقيق الراء وصالً  بصيرٌ  بصيرٌ  15
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 16
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ النارِ  16

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رباَلسحاِِ باألسحارِ  17
 لراء جليوترقيق اوبالتقليل قوالً واحداً، 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلسالـ اإِلسالـ 19
 لو ثالثة البدؿ أوتوا ؛ بآيات أوتوا ؛ بآيات 19

فقْل أسلمت ؛ واألميين  20
 ؛ فإْف أسلموا

فقَل َاسلمت ؛ وااُلميين ؛ فإَف 
 َاسلموا

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ء زائدة وصالً بإثبات يا ےناتبعَ  نِ اتبعَ  20
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 20

و أوجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية،  ؛ ءآسلمتم سلمتمءاَ  ءَأسلمتم 20
 إبدالها ألفاً مع اإلشباع

 بترقيق الراء وصالً  بصيرٌ  بصيرٌ  20
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 21
 البدؿقرأ بالهمز، وإشباع المتصل، وثالثة  النبيئين النبيين 21
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ يَامروف يَْأمروف 21
21 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ػِئكآُاْولػبعذاٍب اَليٍم  ػِئكآُأْولػبعذاٍب أليٍم *  22

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حبطَت َاعمالهم حبطْت َأعمالهم 22
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 22
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 ااَلِخَرة ِخَرةاآْل  22

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 23
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـيتولِِ يتولى   23
 ظ الالـبتغلي يْظَلموف يْظَلموف 25
 الهمزة واواً  بإبداؿ ُتوتي تُػْؤتي 26
 بترقيق الراء فيهما وصالً  الخيُر، قديرٌ  الخيُر، قديرٌ  26
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيء شيء 26
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالنهاِِ النهارِ  27
 الهمزة واواً  بإبداؿ نيُمومنالْ ؛ اْلُمومنوف  نياْلُمْؤمن؛ اْلُمْؤمنوف  28
 بالتقليل قوالً واحداً  ــفرينالكــ ِِ الكػػ ػػػفرين 28

 شيٍء ِاال شيٍء إال 28
لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، 

للساكن الذي ولو نقل حركة الهمزة 
 قبلها

 بالتقليل بخلٍف عنوِةًِتقاِِ تقاةً  28

 ااَلرض قِل ِاف ؛ اأْلَرض ؛ قْل ِإف 29
 نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب

 فيهما
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأوو~ صدورُكمُ  صدورُكْم َأو 29
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  29
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  29
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لَو َأف لْو َأف 30
 بترقيق الراء ويحذّْرُكم ذّْرُكمويح 30
 لو ثالثة البدؿ رءوؼٌ  رءوؼٌ  30
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 31
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َاطيعوا قْل َأطيعوا 32
 بالتقليل قوالً واحداً  ــفرينالكــ ِِ الكػػ ػػػفرين 32
 لتقليل بخلٍف عنوباِىِ اصطفِِ اصطفى   33
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 لو ثالثة البدؿ )معاً(ءادـ ؛ ءاؿ  )معاً(ءادـ ؛ ءاؿ  33

] مستثنى [، يفخم الراء ألنو اسم  عمراف عمراف 33
 أعجمي

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عليٌم ِاذ عليٌم ِإذ 34

 امرأت امرأت 35
] مستثنى [، الراء مفخمة، ألف الميم 

 ارضةالساكنة سبقها كسرة ع
 بفتح ياء اإلضافة منيَ  مني 35

ِكاُلنثِِِىِ أنثِِ ؛ كاأْلُنثى   أنثى   36 ِىِ ؛
بنقل حركة بالتقليل بخلٍف عنو فيهما، و 
) كااُلنثى في  الهمزة للساكن الذي قبلها

) 
 بفتح ياء اإلضافة وإنَي ُأعيذىا وإني ُأعيذىا 36
 بتخفيف الفاء وََكَفَلها وََكفََّلها 37

بزيادة ىمزة مضمومة، وإشباع المد  )معاً(زكرياء  عاً()مزكريا  37
 الواجب المتصل

 بترقيق الراء اْلِمْحَراب اْلِمْحَراب 37
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأنِِ أنى   37
 ال تقليل فيو ألنو واوي دعا دعا 38
 بزيادة ىمزة مضمومة، وإشباع المد زكرياء زكريا 38
 حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  طيبًة ِانك طيبًة ِإنك 38
 بترقيق الراء فيهما اْلِمْحَراب ؛ يبشُّْرؾ اْلِمْحَراب ؛ يبشَُّرؾ 39
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـبيحيِِ بيحيى   39
 بالهمز، مع المد الواجب المتصل نبيئاً  نبياً  39
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأنِِ أنى   40
 بترقيق الراء وصالً  عاِقرٌ  عاِقرٌ  40
 بفتح ياء اإلضافة ليَ  لي 41
 لو ثالثة البدؿ ءاية ؛ ءايتك ءاية ؛ ءايتك 41
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أياـٍ ِاال أياـٍ ِإال 41
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  41
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بكارِ  41 ، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ربكاِِوااِل  واإْلِ
 قيق الراء جليوتر وبالتقليل قوالً واحداً، 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاكاصطفِِ؛ِِواكِاصطفِِ اصطفاؾ؛ و اصطفاؾ  42
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَنباء مْن أَنباء 44

44 
؛  )معًا(لديِهْم ِإذ 

 أقالمُهْم أَيهم
 ؛ )معاً(ِإذ  و~لديِهمُ 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أيهم و~أقالمُهمُ 

 بترقيق الراء يبشُّْرؾ يبشَُّرؾ 45
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعيسِِ عيسى 45
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 45

 ااَلِخَرة اآْلِخَرة 45

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

  يخفى ترقيق الراءالقصر، وال
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ؛ِقضِِِىِ ـأنِِ ؛ قضى   أنى   47

و أوجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية،  ؛ يشاُء ِوذا ذااَ يشاُء  يشاُء ِإذا 47
 بإبدالها واواً مكسورة

 بالتقليل قوالً واحداً ِاةوالتورِِ والتوراة 48
نجيل 48  الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن وااِلنجيل واإْلِ

49 
ورسوالً إلى ؛ اأْلَكمو ؛ 

 واأْلَبرص
ورسوالً ِالى ؛ ااَلكمو ؛ 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلبرص

 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرائيل إسرائيل 49
 لو ثالثة البدؿ بآية ؛ آلية بآية ؛ آلية 49

، وبكسر المدم الجمع بواو مع بصلة مي إنىَ  و~ربُكمُ  ربُكْم أَني 49
 ىمزة ) إنَي (، وفتح ياء اإلضافة

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع كهيئة كهيئة 49

 طآئِراً  طيراً  49
زاد ألف بعد الطاء وبعدىا ىمزة مكسورة 
بدؿ الياء، مع إشباع المتصل، وال يخفى 

 ترقيق الراء
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موتِِـال الموتى   49
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 الهمزة ألفاً  بإبداؿ تَاكلوف تَْأكلوف 49
 بترقيق الراء تدِخُروف تدِخُروف 49
 لمد: بصلة ميم الجمع بواو مع ا)معاً( ِإف و~ِإف ؛ لُكمُ  و~بيوتُكمُ  بيوتُكْم ِإف ؛ لُكْم ِإف 49
 الهمزة واواً  بإبداؿ ُمومنين ُمْؤمنين 49
 بالتقليل قوالً واحداً ِاةالتورِِ التوراة 50
 لو ثالثة البدؿ بآية بآية 50
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 51
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عيسِِ عيسى   52

 مَن اَنصاريَ  مْن أَنصاري 52
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

وبفتح ياء اإلضافة في ) أنصارَي (، وال 
 تقليل ىنا ألف الراء ليست متطرفة

 الثة البدؿلو ث ءامنا ءامنا 52
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 53
 وصالً  بترقيق الراء خيرُ  خيرُ  54
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عيسِِــيـِـ  عيسى  ػػيػ   55
 بترقيق الراء ومطهُّْرؾ ومطهُّْرؾ 55
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 56

، ابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبله وااَلِخَرة واآْلِخَرة 56
 وترقيق الراء جليولو ثػػالثة الػػبػػدؿ، 

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 57

بالنوف بدؿ الياء، وبصلة ميم الجمع بواو  ُأجورىم و~مُ فنوفيهِ  ْم ُأجورىمفيوفيهِ  57
 لفظية مع اإلشباع

 ااَليات اآْليات 58

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 

لو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 
 القصر

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عيسِِ عيسى   59
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 59
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مِن ِالػ ٍو ِاال مْن ِإلػ ٍو ِإال 62
 فيهما

 رباباً تعالوِا ِالى ؛ بعضاً اَ  تعالْوا ِإلى؛ بعضاً َأرباباً  64
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 فيهما
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأالو~ وبينُكمُ  وبينُكْم َأال 64
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  64
 بالتقليل قوالً واحداً ِاةالتورِِ التوراة 65
نجيل 65  للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة وااِلنجيل واإْلِ

 ؛ ىآنتم نتمهاَ  ىآأنتم 66
حذؼ ورش األلف ولو في الهمزة 

وجهاف: تسهيلها، أو إبدالها ألف مع 
 اإلشباع تخلصاً من التقاء الساكنين

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـِـولَِأَِ ىولَ أَ  68
 بالهمز، مع المد الواجب المتصل النبيءُ  النبيُّ  68
 و ثالثة البدؿل ءامنوا ءامنوا 68
 الهمزة واواً  بإبداؿ اْلُمومنين اْلُمْؤمنين 68
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َأىل مْن َأىل 69
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 70
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َأىل مْن َأىل 72
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 72
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالنهاِِ النهارِ  72
 لو ثالثة البدؿ، وترقيق الراء ءاِخَره ءاِخَره 72
 الهمزة واواً  بإبداؿ ُتومنوا ؛ يُوتيو تُػْؤمنوا ؛ يُػْؤتيو 73
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها )معاً(قْل ِإف  )معاً(قْل ِإف  73
 نوبالتقليل بخلٍف عِىِ ؛ِيوتِِِىِ هدِِـال ؛ يؤتى   الهدى   73
 الهمزة واواً  بإبداؿ ىِ يوتِِ يؤتى   73
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدى 73

 َأو و~أوتيُتمُ  أوتيُتْم َأو 73
وبصلة ميم الجمع بواو لو ثالثة البدؿ، 

 لفظية مع اإلشباع
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 )معاً(مْن َأىل ؛ مْن ِإف  75
 ؛ ااْلُميّْين

 ؛ )معاً(مَن َأىل ؛ مِن ِاف 
 الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل حركة ااُلميّْين

 الهمزة ألفاً  بإبداؿ )معاً(تَامنو  )معاً(تَْأمنو  75
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍٍِرِ؛ِديناِِبقنطاِِ بقنطاٍر ؛ دينارٍ  75
 الهمزة واواً  بإبداؿ )معاً(يُػَوده  )معاً(يُػَؤده  75
 لٍف عنوبالتقليل بخِىِ ؛ِواتقِِِىِ ـ؛ِأوفِِِىِ بلِِ ؛ واتقى   ؛ أوفى   بلى   76
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىِ ـوفِِمَن اَ  مْن َأوفى   76

77 
؛ عذاٌب  ػِئكآُأْولػقليالً 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ؛ عذاٌب اَليم ػِئكآاْولػقليالً  أَليم

 ااَلِخَرة اآْلِخَرة 77

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
ُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، وإذا اب

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 
 القصر، وال يخفى ترقيق الراء

 بكسر السين لتحِسبوه لتحَسبوه 78
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لبشٍر َاف لبشٍر َأف 79
 الهمزة واواً  بإبداؿ يُوتيو يُػْؤتيو 79
 صلبالهمز، وإشباع المت النبوءة النبوَّة 79
 بفتح التاء والالـ، وسكوف العين تَػْعَلموف تُػَعلّْموف 79

 َأف و~يَامرُكمُ  يَْأمرَكْم َأف 80
وصلة الهمزة ألفاً، وضم الراء،  بإبداؿ

 ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع
 بالهمز، مع المتصل، وثالثة البدؿ النبيئين النبيّْين 80

 كمأرباباً اَيَامر  أرباباً أَيَْامركم 80
 ،بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 الهمزة ألفاً في ) اَيَامركم ( بإبداؿو 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ اَنتم إْذ أَنتم 80
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ َاخذ إْذ َأخذ 81
 بالهمز، وإشباع المتصل، وثالثة البدؿ النبيئين النبيّْين 81

لو ثالثة البدؿ، وبالنوف بدؿ التاء وزاد  ءاتيناكم ءاتيتكم 81
 ألف بعدىا

 الهمزة واواً  بإبداؿ لُتومنن لتُػْؤمنن 81



 فرش الجزء الثالث                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 نيالمد

 البيان

 

                                                                                                                 153      

 

 

و أوجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية،  ؛ ءآقررتم مـقررتءاَ  ءَأقررتم 81
 إبدالها ألفاً مع اإلشباع

 بإدغاـ الذاؿ في التاء وأخذتُّم وأخْذتُم 81
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإصريو~ ذلُكمُ  ريذلُكْم ِإص 81
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـتولِِ تولى   82
 وصالً  بترقيق الراء أفغيرَ  أفغيرَ  83
 بالتاء بدؿ الياء تبغوف يبغوف 83
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 83
 بالتاء بدؿ الياء تُرجعوف يُرجعوف 83

 امنا-قَل  قْل َءامنا 84
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلسباط واأْلَسباط 84
 لو ثالثة البدؿ أوتي أوتي 84
 بالتقليل بخلٍف عنو فيهماِىِ وعيسِِِىِ موسِِ وعيسى   موسى   84
 إشباع المتصل وثالثة البدؿبالهمز، و  والنبيئوف والنبيُّوف 84
 وصالً  بترقيق الراء غيرَ  غيرَ  85
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلسالـ اإْلِسالـ 85

 ااَلِخَرة اآْلِخَرة 85

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 لقصر، وال يخفى ترقيق الراءا
 لو ثالثة البدؿ إيمانهم إيمانهم 86
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأفو~ جزاؤُىمُ  جزاؤُىْم َأف 87
 بتغليظ الالـ وأْصَلحوا وأْصَلحوا 89
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رحيٌم ِاف رجيٌم ِإف 89
 البدؿلو ثالثة  إيمانهم إيمانهم 90
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاحدىم، ااَلرض مْن َأحدىم، اأْلَرض 91
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ افتدِِ افتدى   91
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 91
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 وصالً  بترقيق الراء الِبرَّ  الِبرَّ  92
 ز التوسط واإلشباعلو في اللين المهمو  شيءٍ  شيءٍ  92
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 بالتقليل قوالً واحداً ِاةاةِ؛ِبالتورِِالتورِِ التوراة ؛ بالتوراة 93
 أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتوا فْأتوا 93
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ افرتِِ افترى   94
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىوىدِِ وىدىً  96
 لو ثالثة البدؿ نا ءايات ؛ ءام ءايات ؛ ءامنا 97
 بفتح الحاء َحج ِحج 97
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 98

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امن-مَن  مْن َءامن 99
 ولو ثالثة البدؿ 

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ أوتوا ؛ إيمانكم  ءامنوا ؛ أوتوا ؛ إيمانكم 100
 قوالً واحداً  بالتقليلِـفرينكــ ِـِ فرينػػػػ  ك 100
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   101

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  َءايات و~عليُكمُ  عليُكْم َءايات 101
 ولو ثالثة البدؿ في ) آيات ( اإلشباع، 

 لو ثالثة البدؿ  ءامنوا ءامنوا 102
 بالتقليل بخلٍف عنوِتوتقاِِ تقاتو 102
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأعدآًء  و~ِإْذ كنُتمُ  و~عليُكمُ  آءً عليُكْم ِإْذ كنُتْم َأعد 103
 ال تقليل فيو ألنو واوي شفا شفا 103
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِرالناِِ الناِر  103

 َءاياتوو~ لُكمُ  لُكْم َءاياتو 103
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 ، وثالثة البدؿاإلشباع
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أُمةو~ ومنكمُ  ومنكْم أُمة 104
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ويامروف ويْأمروف 104
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  َأكفرتم و~وجوىهمُ  وجوىهْم َأكفرتم 106
 لو ثالثة البدؿ إيمانكم إيمانكم 106
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 108
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ ااُلمور اأْلَرض ؛ اأْلُمور  109
 بترقيق الراء خيَر ؛ خيراً  خيَر ؛ خيراً  110
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أمٍة ُاخرجت  أمٍة ُأخرجت 110
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تامروف تْأمروف 110
 أبدؿ الهمزة واواً  وف ؛ المومنوفوتومن وتْؤمنوف ؛ المؤمنوف 110

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امن-ولَو  ولْو َءامن 110
 ولو ثالثة البدؿ 

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإال و~يضروكمُ  يضروكْم ِإال 111
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىأذِِ أذىً  111
  الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة  ااَلدبار اأْلَدبار 111
 لو ثالثة البدؿ وباءو ؛ بآيات  وباءو ؛ بآيات 112

 ااَلنبئاء اأْلَنبياء 112
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

مع  األلف وبالهمز بدؿ الياء، وتمد
 اإلشباع ألف المتصل أقوى من البدؿ

  بلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي ق مَن َاىل مْن َأىل 113
 لو ثالثة البدؿ  ءايات ؛ ءاناء ءايات ؛ ءاناء 113
 أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 114

 ااَلخر اآْلخر 114

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، فإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ 

 فالقصر
 الهمزة ألفاً أبدؿ  ويامروف ويْأمروف 114
 بترقيق الراء الخيَرات  الخيَرات 114
 بالتاء بدؿ الياء فيهما َتفعلوا ؛ ُتكفروه يَفعلوا ؛ ُيكفروه 115
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأموالهمو~ عنُهمُ  عنُهْم َأموالهم 116
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  116

ِرالناِِ النارِ  116
، وال يخفى مطلقاً بالتقليل قوالً واحداً 
 بسبب التقليل ترقيق الراء وقفاً 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 117

بنقل حركة الهمزة و وصاًل،  بترقيق الراء ِصٌر َاصابت ِصٌر َأصابت 117
  للساكن الذي قبلها
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 ـ فيهمابتغليظ الال ظََلموا ؛ ظََلمهم  ظََلموا ؛ ظََلمهم 117
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولكَن اَنفسهم ولكْن أنفسهم  117
 لو ثالثة البدؿ  ءامنوا ءامنوا 118
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يالونكم يْألونكم 118
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَفواىهم مْن َأفواىهم 118
  صلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباعب أكبرو~ صدورُىمُ  صدورُىْم َأكبر 118

 ااَليات   اآْليات  118

،و بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
لو ثالثة البدؿ، فإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر

َهآنتمَ؛َنتماَ ه أنتمػػػػػ  ى 119

حذؼ األلف ولو في الهمزة وجهاف: 
أو إبدالها ألف مع اإلشباع تسهيلها، 

تخلصاً من التقاء الساكنين بينها وبين 
 ( 66النوف ) وقد سبق آية 

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ُأْوآلء  و~ىآنتمُ  أنتْم ُأْوآلءػػػػػ  ى 119
 أبدؿ الهمزة واواً  وتومنوف وتْؤمنوف 119
 لو ثالثة البدؿ  ءامنا ءامنا 119
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنامل لاأْلَنام 119
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإفو~ بغيظُكمُ  بغيظُكْم ِإف 119
 بترقيق الراء تصِبُروا  تصِبُروا 120

 َيِضرْكم َيُضرُّكم 120
بكسر الضاد، وسكوف الراء، ويلـز معو 

 ترقيق الراء

اللين المهموز التوسط واإلشباع،  لو في شيئاً ِاف شيئاً ِإف 120
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىلك ؛ عليٌم ِاذ مْن َأىلك ؛ عليٌم ِإذ 121
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 121
  اعبصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشب َأفو~ منكمُ  منكْم َأف 122
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنوف المْؤمنوف 122
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأذلة  و~وأنتمُ  وأنتْم َأذلة 123
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 أبدؿ الهمزة واواً  للمومنين للمْؤمنين 124
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأفو~ يكفيكمُ  يكفيكْم َأف 124
 لبدؿلو ثالثة ا ءاالؼ ءاالؼ 124
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   125
 بترقيق الراء تصِبُروا  تصِبُروا 125
 أبدؿ الهمزة ألفاً  وياتوكم ويْأتوكم 125
 لو ثالثة البدؿ ءاالؼ ءاالؼ 125
 بفتح الواو مسوَّمين مسوّْمين 125
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ بشرِِ بشرى   126
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلمرا اأْلَمر  128

 شيٌء َاو شيٌء َأو  128
لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع َأوو~ عليهمُ  عليهْم أو 128
  قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي ااَلرض اأْلَرض  129
 وصالً  بترقيق الراء يغِفرُ  يغِفرُ  129
 لو ثالثة البدؿ  ءامنوا ءامنوا 130
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا تْأكلوا 130
 ألنو واوي ال تقليل فيو الربا الربا 130
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكـــ ِـفرين فرينػػػػ  الك 131
 ستئناؼ (حذؼ ورش الواو ) على اال سارعوا وسارعوا 133
 بترقيق الراء مغِفَرة مغِفَرة 133
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض  133
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فاحشًة َاو فاحشًة َأو 135
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 135
 بترقيق الراء يغِفُر ؛ يِصرُّوا يغِفُر ؛ يِصرُّوا 135
 بترقيق الراء مغِفَرة مغِفَرة 136
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 136
  بترقيق الراء فسيُروا  فسيُروا 137
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض  137
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 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىوىدِِ وىدىً  138
  ة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حرك ااَلعلوف اأْلَعلوف 139
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنين مْؤمنين 139
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلياـ اأْلَياـ 140
 لو ثالثة البدؿ  ءامنوا ءامنوا 140
 لو ثالثة البدؿ  ءامنوا ءامنوا 141
 بالتقليل قوالً واحداً ِـفرينالكــ ِـِ فرينػػػػ  كال 141

 َأف و~حسبتمُ  تْم َأفحسب 142
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ 

  اإلشباع
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها محمٌد ِاال محمٌد ِإال 144
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  144
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لنفٍس َاف لنفٍس َأف  145
 بإبداؿ الهمزة واواً  َوجالً مُ  ُمَؤجالً  145
 بالتقليل بخلٍف عنو االدنيِِ الدنيا  145
 أبدؿ الهمزة واواً  )معاً(نوتو  )معاً(نْؤتو  145

 ااَلِخَرة اآْلِخَرة 145

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 لقصر، وال يخفى ترقيق الراءا
 قرأ بالهمز وإشباع المتصل نػبػيءٍ  نبي   146

بضم القاؼ وحذؼ األلف بعدىا، وكسر  قُِتلَ  قَاَتلَ  146
 التاء

 وصالً  بترقيق الراء كثيرٌ  كثيرٌ  146

 إالو~ قولهمُ  قولهْم ِإال 147
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ 

  اإلشباع
 بترقيق الراء ِإْسَرافنا و  وِإْسَرافنا 147
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وثبَت اَقدامنا وثبْت َأقدامنا 147
 بالتقليل قوالً واحداً ِـفرينالكــ ِـِ فرينػػػػ  كال 147
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاىمفآتِِ فآتاىم 148
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 بالتقليل بخلٍف عنو االدنيِِ الدنيا  148

 ااَلِخَرة َرةاآْلخِ  148

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 لو ثالثة البدؿ  ءامنوا ءامنوا 149
 بالتقليل بخلٍف عنوِكممولِِ موالكم 150
 وصالً  ءبترقيق الرا خيرُ  خيرُ  150

في  وال إبداؿبالتقليل بخلٍف عنو، ِاىمومْأوِِ ومْأواىم 151
 الهمزة ألنها مستثناة

 أبدؿ الهمزة ياءً  وبيس وبْئس 151
 بالتقليل بخلٍف عنو وقفاً ِىمثوِِ مثوىً  151
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر 152
 ترقيق الراء جليو  بالتقليل قوالً واحداً،ِاكمأرِِ أراكم 152
 بالتقليل بخلٍف عنو االدنيِِ الدنيا  152

 ااَلِخَرة اآْلِخَرة 152

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 واويال تقليل فيو ألنو  عفا عفا 152
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 152
 ترقيق الراء جليو بالتقليل قوالً واحداً، ِاكمأخرِِ أخراكم 153
 وصالً  بترقيق الراء خبيرٌ  خبيرٌ  153
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يغشِِ يغشى   154

 أَنفسهم و~قَد َاىمتهمُ  قْد َأىمتهْم أَنفسهم 154
، ي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذ

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع و 
  اإلشباع

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر ) الثالثة ( اأْلَمر ) الثالثة ( 154
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف  154
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 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  )معاً(شيٍء  154
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىتقِِال التقى 155
 ألنو واوي ال تقليل فيو عفا عفا 155
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإف و~عنهمُ  عنهْم ِإف 155
 لو ثالثة البدؿ  ءامنوا ءامنوا 156
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إذاو~ إلخوانهمُ  إلخوانهْم إذا 156
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رضااَل  اأْلَرض  156
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىغزِِ غزىً  156
 وصالً  بترقيق الراء بصيرٌ  بصيرٌ  156
 األولى بكسر الميم ِمتم ُمتم 157
 بترقيق الراء لمغِفَرة ؛ خيٌر  لمغِفَرة ؛ خيرٌ  157
 بالتاء بدؿ الياء تجمعوف يجمعوف 157

 أو ~وِمتمُ  ُمتْم أو 158
بصلة ميم الجمع ، و األولى بكسر الميم

  بواو لفظية مع اإلشباع
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر  اأْلَمر  159
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنوف المْؤمنوف 160

 لنبيٍء َاف لنبي  أف 161
بنقل حركة بالهمز مع المد الواجب، و 

 الهمزة للساكن الذي قبلها
 بضم الياء وفتح الغين يُػَغلَّ  لَّ يَػغُ  161
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يات يْأت  161
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـتوفِِ توفى   161
 بتغليظ الالـ يْظَلموف  يْظَلموف 161

في  وال إبداؿبالتقليل بخلٍف عنو، ِاىمومْأوِِ ومْأواىم 162
 الهمزة ألنها مستثناة

 لهمزة ياءً أبدؿ ا وبيس وبْئس 162
 وصالً  بترقيق الراء المصيرُ  المصيرُ  162
 وصالً  بترقيق الراء بصيرٌ  بصيرٌ  163
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 164
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها من اَنفسهم ؛ مبيٍن َاو  مْن أَنفسهم ؛ مبيٍن َأو 164
 فيهما

 ، ولو ثالثة البدؿالجمعبصلة ميم  َءاياتو  و~عليهمُ  عليهْم َءاياتو 164
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد َاصبتم قْد َأصبتم 165
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف  و~؛ أنفسكمُ  ىِـِأَن و~قلتمُ  قػػلتْم أَنى ؛ أنػػػفسكْم ِإف 165
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأنِِ أنى   165
 هموز التوسط واإلشباعلو في اللين الم شيءٍ  شيءٍ  165
 وصالً  بترقيق الراء قديرٌ  قديرٌ  165
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىالتقِِ التقى 166
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 166
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يومئٍذ اَقرب  يومئٍذ َأقرب 167
 ثة البدؿ، ولو ثالبنقل حركة الهمزة لاِليماف لإليماف 167

168 
لْو َأطاعونا ؛ عْن 

 لَو َاطاعونا ؛ عَن اَنفسكم  أَنفسكم
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 فيهما
 لو ثالثة البدؿ فادرءوا فادرءوا 168
 بكسر السين تحِسبن تحَسبن 169
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل َاحياء بْل َأحياء 169
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاىمءاتِِ ءاتاىم 170
 بترقيق الراء ويستبِشُروف  ويستبِشُروف 170
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أال و~خلفهمُ  خلفهْم أال 170
 بترقيق الراء يستبِشُروف  يستبِشُروف 171
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 171
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ا َاجرواتقوَ  واتقْوا َأجر  172

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  إيماناً و~ فزادىمُ  فزادىْم إيماناً  173
 ، ولو ثالثة البدؿاإلشباع

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عظيٍم ِانما عظيٍم ِإنما 174
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنين مْؤمنين 175
 بضم الياء وكسر الزاي ْحزِنكيُ  َيْحُزنك 176
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  176
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 ااَلِخَرة اآْلِخَرة 176

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عظيٌم ِاف ٌم ِإفعظي 176
 حركة الهمزة لو ثالثة البدؿ، ونقل بااِليماف باإليماف 177
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  177
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم  177
 ينبكسر الس يحِسبن يحَسبن 178
 وصالً  بترقيق الراء خيرٌ  خيٌر  178
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إنماو~ ألنفسهمُ  ألنفسهْم إنما 178
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 179
 لو ثالثة البدؿ فآمنوا فآمنوا 179
 أبدؿ الهمزة واواً  تومنوا تْؤمنوا 179
  ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع بصلة أجرو~ فلكمُ  فلكْم أجر 179
 بكسر السين يحِسبن يحَسبن 180
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاىمءاتِِ ءاتاىم 180
 بترقيق الراء خيراً ؛ ميَراث خيراً ؛ ميَراث 180
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض  180
 الً وص بترقيق الراء خبيرٌ  خبيرٌ  180
 وصالً  بترقيق الراء فقيرٌ  فقيرٌ  181

 ااَلنبئاء األنبياء 181
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

وبالهمز بدؿ الياء، وتمد مع اإلشباع ألف 
 المتصل أقوى من البدؿ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قدمَت اَيديكم قدمْت أَيديكم 182
ـ 182 ـ  بَظالَّ  ليظ الالـبتغ بَظالَّ
 أبدؿ الهمزة واواً  نومن نْؤمن  183
 أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما ياتنا ؛ تاكلو  يْأتنا ؛ تْأكلو 183
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إفو~ قتلتموىمُ  قتلتموىْم إف 183
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 لو ثالثة البدؿ جاءوا جاءوا 184
 ق الراء جليترقيو بالتقليل قوالً واحداً،  رالناِِ الناِر  185
 بالتقليل بخلٍف عنو االدنيِِ الدنيا 185
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 186
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىأذِِ أذًى  186
 فيهما  بترقيق الراء كثيراً ؛ تصِبُروا  كثيراً ؛ تصِبُروا 186
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااُلمور ااْلُمور 186
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وإَذ َاخذ خذوإْذ أَ  187
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 187
 أبدؿ الهمزة ياءً  فبيس فبئس 187
 بالياء بدؿ التاء، وبكسر السين يحِسبن تحَسبن 188
 قرأ بالتاء كحفصو بكسر السين،   تحِسبنهم تحَسبنهم 188
  همزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ال عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 188
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض  189
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  189

 قديٌر ِاف قديٌر ِإف 189
بنقل حركة الهمزة وصاًل، و  بترقيق الراء

  للساكن الذي قبلها
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لبابااَل  ؛ وااَلرض ااْلَلباب  ؛ واأْلَرض 190
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِرالنهاِِ النهارِ  190
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 190
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض  191
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و  رالناِِ النارِ  191
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فقَد َاخزيتو فقْد َأخزيتو 192

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رٍِاَنصاِِمَن  مْن أَنصارٍ  192
 ترقيق الراء جليوبالتقليل قوالً واحداً، و 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لإليماف ؛ أَف اَمنوا لإليماف ؛ أْف ءامنوا 193
 ثة البدؿوثال

 لو ثالثة البدؿ فآمنا ؛ سيئاتنا فآمنا ؛ سيئاتنا 193
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِاراَلبرِِ اأْلَبرارِ  193
 وبالتقليل قوالً واحداً وبترقيق الرائين

 لو ثالثة البدؿ وءاتنا وءاتنا 194

 أنيو~ ربهمُ  ربهْم أني 195
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية معقرأ 

  اإلشباع

ِذكٍرَِاُوِاُنثِِ ذكٍر َأو أنثى   195 ِى 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 فيهما، وبالتقليل بخلٍف عنو في ) أنثى (

 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمدياِِ ديارىم  195
 لو ثالثة البدؿ فيهما وأوذوا ؛ سيئاتهم  وأوذوا ؛ سيئاتهم 195
 ق الراءبترقي ألكِفَرف  ألكِفَرف 195
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهارُ  اأْلَنهارُ  195

في  وال إبداؿبالتقليل بخلٍف عنو، ِاىممْأوِِ مْأواىم 197
 الهمزة ألنها مستثناة

 أبدؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 197
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهارُ  اأْلَنهارُ  198
 وصالً  بترقيق الراء خيرٌ  خيٌر  198

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِارلََلبرِِ لْْلَبرارِ  198
 وبالتقليل قوالً واحداً وبترقيق الرائين

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  ػِئكآُاْولػمَن َاىل ؛ قليالً  ػِئكآُأْولػمْن َأىل ؛ قليالً  199
 أبدؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 199
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 199
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أجرىم ؛ ربهمُ  و~لهمُ  لهْم أجرىم ؛ ربهْم إف 199
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا  200
 فيهما بترقيق الراء اصِبُروا وصاِبُروا  اصِبُروا وصاِبُروا 200
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 ( سورة النساء 4 )
 

 بترقيق الراء راً كثي كثيراً  1
 بتشديد السين تسَّاءلوف تَساءلوف 1
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرحاـ وااْلَرحاـ 1
 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 2
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اليتامِِ اليتامى   2
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا تْأكلوا 2
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إنو  و~إلى أموالكمُ  و~أموالهمُ  أموالهْم إلى أموالكْم إنو 2
 بترقيق الراء كبيراً  كبيراً  2
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  )معاً(أال  و~خفتمُ  )معاً(خفتْم أال  3
ِ؛ِمثنِِاليتامِِ ؛ أدنى   ؛ مثنى   اليتامى   3 ِ؛ِأدنِِـى   بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـى 

 َأو ؛  فواحدةً  3
 ملكْت أَيمانكم 

 فواحدًة َاو ؛ 
 ملكَت اَيمانكم 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 4
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  4
 أبدؿ الهمزة واواً  توتوا تْؤتوا 5

َموالكمالسفهاء َاَ  السفهاَء َأموالكم 5
 والكم السفهاَء آم

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 
 إبدالها ألفاً مع اإلشباع

 بفتح الياء وحذؼ األلف التي بعدىا ِقَيماً  ِقياماً  5
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اليتامِِ اليتامى   6

 انستم-فإَف  فإْف َءانستم 6
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ

؛  معاً()إليهْم أمواىم  6
 دفعتْم إليهم

 ؛  )معًا(أمواىم  و~إليهمُ 
 إليهم  و~دفعتمُ 

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع

 أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما تاكلوىا ؛ فلياكل تْأكلوىا ؛ فليْأكل 6
 فيهما بترقيق الراء إسرافاً ؛ فقيراً  إسرافاً ؛ فقيراً  6
 الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل حركة وبداراً َاف وبداراً َأف 6

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   6
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  )معاً(وااَلقربوف  )معاً(واأْلَقربوف  7
ِ؛ِاليتامِِـالقربِِ ؛ اليتامى   القربى   8  بالتقليل بخلٍف عنو فيهماِىِ ى 
 ن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساك سديداً ِافَّ  سديداً إفَّ  9
 أبدؿ الهمزة ألفاً  )معاً(ياكلوف  )معاً(يْأكلوف  10
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اليتامِِ اليتامى   10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ظلماً ِانما  ظلماً ِإنما 10
 بتغليظ الالـ وسَيْصَلوف  وسَيْصَلوف 10
 بترقيق الراء سعيراً  سعيراً  10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااُلنثيين ناأْلُنثيي 11
 بضم التاء مع التنوين واحدٌة فلها واحدًة فلها 11

 اباؤكم-ديٍن  ديٍن َءاباؤكم 11
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أقربو~ أيهمُ  أيهْم أقرب 11

12 
 ْم إف ؛ أزواجك

 تركتْم إف
 إف ؛ و~أزواجكمُ 
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف  و~تركتمُ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كاللًة َاو ؛ أٌخ َاُو ُاخت  كاللًة َأو ؛ أٌخ َأو أخت 12
 بكسر الصاد وياء بعدىا بدؿ األلف يوِصي بها بها يوَصى   12
 وصالً  الراء بترقيق غيرَ  غيرَ  12
 بسبب الراء الساكنة ال تقليل فيها مضآر   مضآر   12
 بالنوف بدؿ الياء ندخلو يدخلو 13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 13
 بالنوف بدؿ الياء ندخلو يدخلو 14
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتين يْأتين 15
 ٍف عنوالتقليل بخلِاىنيتوفِِ يتوفاىن 15
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيانها يْأتيانها 16
 لو ثالثة البدؿ فآذوىما فآذوىما 16
 بتغليظ الالـ وأْصَلحا  وأْصَلحا 16
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رحيماً ِاف رحيماً ِإف 16
 لو ثالثة البدؿ السيئات السيئات 18
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 ػػنالَػػػػػ   ػػنػػػ  الْػػػ   18

، ة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حرك
ولو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة 
الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 

 بالالـ فلو القصر

؛ عذاباً  ُأْولػػ  ػػِئككفاٌر  18
 أَليماً 

 ؛  ْولػػ  ػػِئكاُ كفاٌر 
 عذاباً اَليماً 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 فيهما

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ ءاتيتموىن تموىنءامنوا ؛ ءاتي 19
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أفو~ لكمُ  لكْم أف 19
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتين يْأتين 19
 في الثالثة بترقيق الراء عاِشُروىن ؛ خيراً كثيراً  عاِشُروىن ؛ خيراً كثيراً  19
 التقليل بخلٍف عنوِىِ فعسِِ فعسى   19
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  اً شيئ 19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تمدوإَف اَر  وإْف َأردتم 20

  اىنإحدِِ و~وءاتيتمُ  وءاتيتْم إحداىن 20
بصلة ميم الجمع بواو لو ثالثة البدؿ، و 
، والتقليل بخلٍف عنو لفظية مع اإلشباع

 في ) إحداىن (
 أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما تاخذوا ؛ أتاخذونو  خذونوتْأخذوا ؛ أَتأْ  20

 شيئاً اَتاخذونو شيئاً أَتْأخذونو 20
لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاخذونو  تْأخذونو 21

 ىِ َافضِِوقَد  وقْد َأفضى   21
، ي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذ

 وبالتقليل بخلٍف عنو في ) أفضى ( 
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلى و~بعضكمُ  بعضكْم  إلى 21
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤكم ءاباؤكم 22

َالالنساِءَاَ  النساِء ِإال  22
 ال~النساِء ي

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 
 إبدالها ياًء مع اإلشباع

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أمهاتكم  و~عليكمُ  أمهاتكمعليكْم  23
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلخ ؛ ااُلخت ؛ ااُلختين  اأْلَخ؛ اأْلُخت؛ اأْلُختين 23
 ، وتغليظ الالـبنقل حركة الهمزة مَن َاصالبكم  مْن َأصالبكم 23
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 النساِء ِإال  24
 الاَ النساِء 

 ال~لنساِء يا
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 إبدالها ياًء مع اإلشباع
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ملكَت اَيمانكم  ملكْت أَيمانكم  24
 بفتح الهمزة والحاء وَأَحل وُأِحل 24
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أفو~ ذلكمُ  ذلكْم أف 24
 رقيق الراء وصالً بت غيرَ  غيرَ  24
 لو ثالثة البدؿ فآتوىن فآتوىن 24

طوالً َأف ؛ ملكْت  25
 أَيمانكم ؛ فإْف أَتين

طوالً َاف ؛ ملكَت اَيمانكم ؛ 
 فإف اَتين 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 أبدؿ الهمزة واواً  )معاً(المومنات  )معاً(المْؤمنات  25
 لو ثالثة البدؿ ؛ وآتوىن بإيمانكم  بإيمانكم ؛ وآتوىن 25
 بترقيق الراء وصالً  غيَر ؛ خيرٌ  غيَر ؛ خيرٌ  25
 بترقيق الراء  تصِبُروا تصِبُروا 25
نساف 28   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 29
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا تْأكلوا 29
 رفع التاءب تجارةٌ  تجارةً  29
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإف  و~أنفسكمُ  أنفسكْم ِإف 29
 بترقيق الراء يسيراً  يسيراً  30
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يسيراً ِاف يسيراً إف 30
 بترقيق الراء وصالً  كبائِرَ  كبائِرَ  31
 لو ثالثة البدؿ سيئاتكم سيئاتكم 31
 بفتح الميم َمدخالً  ُمدخالً  31
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  32
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلقربوف واأْلَقربوف 33

بنقل حركة و بإضافة ألف بعد العين،  عاَقَدَت اَيمانكم َعَقَدْت أَيمانكم   33
 الهمزة للساكن الذي قبلها

 ثة البدؿلو ثال فآتوىم فآتوىم 33
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  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإف و~نصيبهمُ  نصيبهْم ِإف 33
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  33

مْن َأموالهم ؛ فإْف  34
 َأطعنكم ؛ سبيالً ِإف

مَن اَموالهم ؛ فإَف َاطعنكم ؛ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سبياًل ِاف 

 بترقيق الراء كبيراً  بيراً ك 34
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىلو ؛ مَن َاىلها مْن َأىلو ؛ مْن َأىلها 35
 بتغليظ الالـ إْصاَلحاً  إْصاَلحاً  35
 بترقيق الراء خبيراً  خبيراً  35
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  36
ِ)معاً(ِ؛ِوا 36 ِ)معاً(ِِ؛ِواليتامِِـالقربِِِليتامىِ القرب   بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 

  )معًا(ِر جاِِـوالوالجاِر ؛  )معاً(والجاِر  36
فيها وجهاف: الفتح والتقليل، ألنها 

مستثنى من مذىب تطرؼ الراء لورش، 
 وال يخفى ترقيق الراء في حاؿ التقليل

 إف  و~ملكَت اَيمانكمُ  ملكْت أَيمانكْم إف  36
، ل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنق

وبصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 
  اإلشباع

 أبدؿ الهمزة ألفاً  ويامروف ويْأمروف 37
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِىمءاتاِِ ءاتاىم  37
 بالتقليل قوالً واحداً ِللكــ ِــفرين ػػفرينللكػػ   37
 أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 38

 ااَلخر اآْلخر 38

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، 

الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
 بالالـ فلو القصر

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امنوا-لَو  لْو َءامنوا 39
 ولو ثالثة البدؿ 
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 ااَلخر اآْلخر 39

، للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة 
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ 
 فالقصر

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عليماً ِاف عليماً ِإف 39
 برفع التنوين حسنةٌ  حسنةً  40
 أبدؿ الهمزة واواً  ويوت ويْؤت 40

تاء وتشديد السين، وبالتقليل بفتح الِىِ َتسَّوِِّ ُتَسوَّى   42
 بخلٍف عنو

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 42
 لو ثالثة البدؿ  ءامنوا ءامنوا 43
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة  الصَّاَلة 43

ِىِ سكارِِ سكارى   43
بالتقليل قوالً واحداً، وال يخفى ترقيق 
 الراء بسبب التقليل، مع االحتراز من

 تقليل األلف التي قبل الراء

43 
جنباً ِإال ؛ سفٍر َأو ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جنباً ِاال ؛ سفٍر َاو ؛ غفوراً اَلم  غفوراً أَلم

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ مرضِِ مرضى   43

 ؛ جاَء احد حداَ جاَء  جاَء َأحد 43
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو أبدلها 

 مع القصر ألفاً 
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~وأيديكمُ  وأيديكْم إف 43
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 44
 بالتقليل بخلٍف عنو  )معاً( ىِ وكفِِ )معاً( وكفى   45
 بترقيق الراء نصيراً  نصيراً  45
 بترقيق الراء وصالً  غيرَ  غيرَ  46
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  ولَو اَنهم ولْو أَنهم 46
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  46
 أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 46
 لو ثالثة البدؿ فيهما أوتوا ؛ ءامنوا أوتوا ؛ ءامنوا 47
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 بالتقليل قوالً واحداً ِرىاأدباِِ أدبارىا 47
  هابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبل مفعوالً ِاف مفعوالً ِإف 47
 بترقيق الراء وصالً   )معاً(يغِفُر  )معاً(يغِفُر  48
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ افرتِِ افترى   48
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عظيماً اَلم عظيماً أَلم 48
 بتغليظ الالـ يْظَلموف يْظَلموف 49
 الساكنين بالضم تخلص من التقاء فتيالً انظر فتيالً انظر 49
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ وكفِِ وكفى   50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبيناً اَلم مبيناً أَلم 50
 لو ثالثة البدؿ فيهما أوتوا ؛ ءامنوا أوتوا ؛ ءامنوا 51
 أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 51

 ىِ يَهدِِىػ ؤالِء  ىػ ؤالِء َأىدى   51
ة الثانية ياًء مفتوحة، ولو أبدؿ الهمز 

 ( التقليل بخلٍف عنو في ) أىدى  
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  ػِئكآاُْولػسبياًل  ػِئكآُأْولػسبياًل  51
 بنقل حركة الهمزةبترقيق الراء، و  نصيراً اَـ نصيراً أـَ 52

 أبدؿ الهمزة واواً  يوتوف يْؤتوف 53

 نقيراً اَـ نقيراً أَـ 53
بنقل حركة الهمزة للساكن و بترقيق الراء، 

 الذي قبلها
 لو ثالثة البدؿ، وبالتقليل بخلٍف عنوِاىمءاتِِ ءاتاىم 54

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتينا-فقَد  فقْد ءاتينا 54
 ولو ثالثة البدؿ

 لو ثالثة البدؿ ءاؿ ؛ وءاتيناىم  ءاؿ ؛ وءاتيناىم 54

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امن-مَن  مْن َءامن 55
 ولو ثالثة البدؿ 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   55

بنقل حركة الهمزة للساكن و بترقيق الراء،  سعيراً ِاف سعيراً ِإف 55
  الذي قبلها

 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 56
 بترقيق الراء غيَرىا غيَرىا 56
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 ثالثة البدؿ لو ءامنوا ءامنوا 57
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 57
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ظليالً ِاف ظليالً ِإف 57

بصلة ميم الجمع بواو أبدؿ الهمزة ألفاً،  أفو~ يامركمُ  يْأمركْم أف 58
  لفظية مع اإلشباع

 أبدؿ الهمزة واواً  تُػَودوا تُػَؤدوا 58
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمانات اأْلَمانات 58
 بترقيق الراء بصيراً  بصيراً  58
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 59
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر  59
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  59
 الهمزة واواً  أبدؿ تومنوف تْؤمنوف 59

 ااَلخر اآْلخر 59

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
ولو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة 
الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 

 بالالـ فلو القصر
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  59

 تاويالً اَلم  تْأويالً أَلم 59
نقل بأبدؿ الهمزة في ) تأويالً ( ألفًا، و 

للساكن الذي حركة الهمزة في ) أـ ( 
  قبلها

 ءامنوا و~أنهمُ  أنهْم ءامنوا 60
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 ، ولو ثالثة البدؿاإلشباع

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قُد اِمُروا قْد ُأِمُروا 60
 وبترقيق الراء

 للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة تعالوِا ِالى تعالْوا ِإلى 61

قدمْت أَيديهم ؛ إَف  62
 ػِئكآُأْولػَأردنا ؛ وتوفيقاً 

 قدمَت اَيديهم ؛ إَف َاردنا
  ػِئكآاْولػوتوفيقاً 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 لو ثالثة البدؿ جاءوؾ جاءوؾ 62
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رسوٍؿ ِاال رسوٍؿ ِإال 64
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إذو~ ولَو اَنهمُ  ْو أَنهْم إذول 64
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع

 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 64
 لو ثالثة البدؿ جاءوؾ جاءوؾ 64
 أبدؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 65
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو اَنا ؛ ولَو اَنهم  ولْو أَنا ؛ ولْو أَنهم 66
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أو  و~أف ؛ أنفسكمُ  و~عليهمُ  عليهْم أف ؛ أنفسكْم أو 66
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أُف اقتلوا ؛ أُو اخرجوا أِف اقتلوا ؛ أِو اخرجوا 66
 بالتقليل قوالً واحداً ِركمدياِِ دياركم 66
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  66
 لو ثالثة البدؿ آلتيناىم آلتيناىم 67
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراطاً  صراطاً  68
 بالهمز، وإشباع المتصل، وثالثة البدؿ النبيئين النبيّْين 69
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   70
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 71
 بترقيق الراء  )معاً(ِحْذرَكم ؛ انِفُروا  ) معاً(ِحْذرَكم ؛ انِفُروا  71
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ثباٍت َاو  ثباٍت َأو 71

72 
فإْف َأصابتكم ؛ قْد أَنعم  

 َلْم َأكن
 فإَف َاصابتكم 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد اَنعم ؛ َلَم اَكن 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولئَن َاصابكم ولئْن َأصابكم 73
 بالياء بدؿ التاء يكن تكن 73
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 74

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة 74

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 يخفى ترقيق الراءالقصر، وال 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فيقتَل َاو فيقتْل َأو 74
 أبدؿ الهمزة واواً  نوتيو نْؤتيو 74
 بترقيق الراء نصيراً  نصيراً  75
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 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 76
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ضعيفاً اَلم ضعيفاً أَلم 76
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة  الصَّاَلة 77
 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 77
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَو َاشد ؛ فتيالً اَينما  َأْو َأشد ؛ فتيالً أَينما 77
 بالتقليل بخلٍف عنو فيهماِتِقىِ ٱ؛ِِاالدنيِِ تقى  ٱالدنيا ؛  77

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة 77

، كن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للسا 
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  77
 بتغليظ الالـ تْظَلموف تْظَلموف 77
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   79
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  فقَد َاطاع فقْد َأطاع 80
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـتولِِ تولى   80
 بترقيق الراء وصالً  غيرَ  غيَر  81
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   81
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وكياًل اَفال وكياًل َأفال 81

] مستثنى [ قرأ بقصر البدؿ، ألف  القرءاف القرءاف 82
 الهمزة مسبوقة بساكن

 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  82
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أمرو~ جاءىمُ  جاءىْم أمر 83

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمن ؛ ااَلمر اأْلَمن ؛ اأْلَمر 83
 فيهما

 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 84
 بالتقليل بخلف عنو وقفاً:ِىعسِِ عسى 84
85-
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  )معاً(شيٍء  )معاً(شيٍء   86

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلىو~ ليجمعنكمُ  ليجمعنكْم إلى 87
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ومَن َاصدؽ ومْن َأصدؽ 87
  همزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ال مَن َاضل مْن َأضل 88
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أولياءو~ منهمُ  منهْم أولياء 89
 بترقيق الراء يهاِجُروا يهاِجُروا 89
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نصيراً ِاال نصيراً ِإال 89

 قل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابن ميثاٌؽ َاو ؛ وألقوِا ِاليكم  ميثاٌؽ َأو ؛وألقْوا ِإليكم 90
 فيهما

 بإشباع المتصل، ولو ثالثة البدؿ جاءوكم جاءوكم 90
 بترقيق الراء حِصَرت حِصَرت 90

90 
صدورىْم أف يقاتلوكْم 

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أو  و~أف يقاتلوكمُ  و~صدورىمُ  أو

 لو ثالثة البدؿ ءاخرين ءاخرين 91
 أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما يامنوكم ويامنوا وكم ويْأمنوايْأمن 91

 مْؤمن ) األربعة ( ؛ 92
 مْؤمنة ) الثالثة (

 مومن ) األربعة ( ؛ 
 مومنة ) الثالثة ( 

 أبدؿ الهمزة واواً 

لمؤمٍن أف ؛ مؤمناً إال ؛  92
 )معاً(مسلمٌة إلى 

لمؤمٍن َاف ؛ مؤمناً ِاال ؛ مسلمٌة 
  )معًا(ِالى 

 الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل حركة
 فيها

 بترقيق الراء وصالً  تحريُر ) الثالثة ( تحريُر ) الثالثة ( 92
 أبدؿ الهمزة واواً  مومناً  مْؤمناً  93
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 94
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لمَن اَلقى لمْن أَلقى 94
 بالتقليل بخلٍف عنوِِايِِالدن؛ِِألِقىِ  ؛ الدنيا ألقى   94
 بحذؼ األلف السََّلمَ  السَّاَلـَ  94
 أبدؿ الهمزة واواً  مومناً  مْؤمناً  94
 بترقيق الراء كثيرة ؛ خبيراً  كثيرة ؛ خبيراً  94
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 95
 بفتح الراء، وبترقيقها وصالً  غيرَ  غيُر  95
 ليل بخلٍف عنوبالتقِىِ ـاحلسنِِ الحسنى   95
 بترقيق الراء ومغِفَرة ومغِفَرة 96
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رحيماً ِافَّ  رحيماً ِإفَّ  96
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمتوفِِ توفاىم 97

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ تكَن َارض اأْلَرض ؛ تكْن َأرض 97
 فيهما

 بترقيق الراء ُروا فتهاجِ  فتهاِجُروا 97

ِاىممْأوِِ مْأواىم 97
في  وال إبداؿبالتقليل بخلٍف عنو، 

 الهمزة ألنها مستثناة

 مصيراً ِاال مصيراً ِإال 97
بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و 

 الذي قبلها
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعسِِ عسى 99
  لذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ا ااَلرض اأْلَرض 100
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  100

بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و  مهاِجراً ِالى مهاِجراً ِإلى 100
  الذي قبلها

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ جناٌح َاف اأْلَرض ؛ جناٌح َأف 101
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة  الصَّاَلة 101
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أفو~ خفتمُ  أف خفتمْ  101
 بالتقليل قوالً واحداً  لكــ ِــفرينا ػػفرينالكػػ   101
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة  الصَّاَلة 102
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ؛ ولتات )معاً(ولياخذوا  ؛ ولتْأت )معًا(وليْأخذوا 102

طائفٌة ُأخرى ؛ عْن  102
 َأو َأسلحتكم ؛ مطرٍ 

طائفٌة اخرى ؛ عَن َاسلحتكم ؛ 
 مطٍر َاو 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 فيهم

ِللكــ ِــفرين؛ِِأخِرىِ  ػػفرين؛ للكػػ   أخرى   102
بالتقليل قوالً واحداً، وال يخفى ترقيق 
 الراء في ) أخرى ( بسبب التقليل

 الراء فيهمابترقيق   ِحْذَرىم ؛ ِحْذرَكم ِحْذَرىم ؛ ِحْذرَكم 102

102 
عليكْم إف ؛ بكْم أذًى 

 ؛ حذركْم إف
أذًى ؛  و~إف ؛ بكمُ  و~عليكمُ 

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف  و~حذركمُ 

 بالتقليل بخلف عنو لدى الوقف عليهاِأِذى أذًى  102
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ مرضِِ مرضى   102
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 بتغليظ الالـ الثالثة (الصَّاَلة )  الصَّاَلة ) الثالثة ( 103
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 103
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ؛ يالموف  )معاً(تالموف  ؛ يْألموف )معاً(تْألموف  104
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حكيماً ِانا حكيماً ِإنا 104
 يبالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جلِاكأرِِ أراؾ 105
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إفو~ أنفسهمُ  أنفسهْم إف 107
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها خواناً اَثيماً  خواناً أَثيماً  107
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إذو~ معهمُ  معهْم إذ  108
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يرضِِ يرضى   108

 ؛ ىآنتم  نتمهاَ  مأنتػػػػػ  ى 109

حذؼ األلف ولو في الهمزة وجهاف: 
تسهيلها، أو إبدالها ألف مع اإلشباع 
تخلصاً من التقاء الساكنين بينها وبين 

 النوف
 بالتقليل بخلٍف عنو االدنيِِ الدنيا 109
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سوءاً َاو سوءاً َأو 110
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يكسِب ِاثماً  يكسْب ِإثماً  111

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها خطيئًة َاِو ِاثماً  خطيئًة َأْو إثماً  112
 فيهما

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~منهمُ  منهْم أف 113
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  113
 ق الراء وصالً بترقي خيرَ  خيَر  114

 إال و~اىمُِجوِِـن نجواىْم إال  114
بالتقليل بخلٍف عنو في ) نجواىم (، 
وبصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

  اإلشباع

114 
مْن َأمر بصدقٍة َأو 
 معروٍؼ َأْو ِإصالح

مَن اَمر بصدقٍة َاو معروٍؼ َاِو 
 ِاصالح 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 فيهم 

 بتغليظ الالـ اصالحٍ  إصالحٍ  114
 أبدؿ الهمزة واواً  نوتيو نْؤتيو 114
ِ؛ِتوِلِ هدِِـال ؛ تولى   الهدى   115  بالتقليل بخلٍف عنوِى 
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 بترقيق الراء وصالً  غيرَ  غيَر  115
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 115

كن بنقل حركة الهمزة للسا و بترقيق الراء،  مصيراً ِاف مصيراً ِإف  115
 الذي قبلها

 بترقيق الراء وصالً  )معاً(يغِفُر  )معاً(يغِفُر  116
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل فقْد َضل 116
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بعيداً ِاف  بعيداً ِإف 116
 لو ثالثة البدؿ فيهما ؛ ءاذاف  )معًا(وآلمرنهم  ؛ ءاذاف  )معًا(وآلمرنهم  119
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ أْلَنعاـا 119
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  فليغيُرف ؛ خِسَر  فليغيُرف ؛ خِسرَ  119
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  ػِئكآْولػغروراً ا ػِئكآْولػغروراً أُ  120

ِاىممْأوِِ مْأواىم 121
في  وال إبداؿبالتقليل بخلٍف عنو، 

 لف ألنها مستثناة األ
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 122
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار ؛ ومَن َاصدؽ اأْلَنهار ؛ ومْن َأصدؽ 122
 بترقيق الراء نصيراً  نصيراً  123

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىِ انثِِذكٍر َاُو  ذكٍر َأْو أُنثى   124
 بخلٍف عنو في ) أنثى (وبالتقليل 

 أبدؿ الهمزة واواً  مومن مْؤمن 124
 بتغليظ الالـ يْظَلموف يْظَلموف 124
 بترقيق الراء نقيراً  نقيراً  124

ومْن َأحسن ؛ ممْن  125
 َأسلم

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ومَن َاحسن ؛ ممَن َاسلم 

  ن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساك ااَلرض اأْلَرض 126
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  126
ِ؛ِلليتامِِيتلِِ ؛ لليتامى   يتلى   127  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنو يتاِمى يتامى 127
 أبدؿ الهمزة واواً  توتونهن تْؤتونهن 127



 فرش الجزء الخامس                                                                          الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 181      

 

 

يم ] مستثنى [ الراء مفخمة، ألف الم امرأة امرأة 128
 الساكنة سبقها كسرة عارضة

128 
نشوزاً َأْو ِإعراضاً ؛ 

 نشوزاً َاِو ِاعراضاً ؛ ااَلنفس   اأْلنفس
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 فيها

 إعراضاً  إعراضاً  128
] مستثنى [، فخم الراء، ألف بعدىا 
 حرؼ استعالء، وإف حالت بينهم األلف

 َيصَّاَلَحا ُيْصِلَحا 128
الياء والصاد والالـ مع تشديد  بفتح

، ولو التغليظ الصاد وزيادة ألف بعدىا
 والترقيق في الالـ للفصل باأللف

 بترقيق الراء وصالً  خيٌر  خيرٌ  128
 بترقيق الراء فيهما  وأحِضَرت ؛ خبيراً  وأحِضَرت ؛ خبيراً  128
  قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي  )معاً(ااَلرض  )معاً(اأْلَرض  131
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 131
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أفو~ إياكمُ  إياكْم أف 131

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ وكيالً ِاف  اأْلَرض ؛ وكيالً ِإف  132
 فيهما

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   132
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أيها ~ويذىبكمُ  يذىبكْم أيها 133
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ويات ويْأت 133
 لو ثالثة البدؿ بآخرين بآخرين 133
 بترقيق الراء قديراً  قديراً  133
 بالتقليل بخلٍف عنو  )معاً( االدنيِِ )معاً(الدنيا  134

 وااَلِخَرة واآْلِخَرة 134
، بلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي ق
 ولو ثالثة البدؿ، وترقيق الراء

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا  ءامنوا 135
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أو و~أنفسكمُ  أنفسكْم أو 135

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلقربين ؛ غنياً َاو واأْلَقربين ؛ غنياً َأو 135
 فيهما

 بترقيق الراء فيهما اً ؛ خبيراً فقير  فقيراً ؛ خبيراً  135
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ِ؛ِالـأولِِ ؛ الهوى   أولى   135  بالتقليل بخلٍف عنو فيهماِىِ هوِِـى 
 لو ثالثة البدؿ فيهما ءاَمنوا ؛ ءاِمنوا  ءاَمنوا ؛ ءاِمنوا 136
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة ااَلخر اآْلخر 136
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل فقْد َضل 136
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بعيداً ِاف بعيداً ِإف 136
 لو ثالثة البدؿ )معاً(ءامنوا  )معاً(ءامنوا  137
 بترقيق الراء وصالً  ليغِفرَ  ليغِفرَ  137
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  138
 التقليل قوالً واحداً ب لكــ ِــفرينا ػػفرينالكػػ   139
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 139
 بضم النوف وكسر الزاي نُػزّْؿَ  نَػزَّؿّ  140
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أِف ِاذا أْف ِإذا 140

140 
سمعتْم ءايات ؛ إنكْم 

 إذاً ؛ مثلهْم إف
إذاً ؛  و~ءايات ؛ إنكمُ و~ سمعتمُ 

 إف و~مثلهمُ 
ميم الجمع بواو لفظية مع بصلة 
 ، ولو ثالثة البدؿ في ) ءايات (اإلشباع

 بالتقليل قوالً واحداً  لكــ ِــفرينوا ػػفرينوالكػػ   140
 بالتقليل قوالً واحداً  )معاً( للكــ ِــفرين )معاً(ػػفرين للكػػ   141
 أبدؿ الهمزة واواً  )معاً(المومنين  )معاً(المْؤمنين  141
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سبياًل ِاف فسبياًل إِ  141
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة  الصَّاَلة  142
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـكسالِِ كسالى   142
 لو ثالثة البدؿ يراءوف يراءوف 142
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا  ءامنوا  144
 بالتقليل قوالً واحداً  لكــ ِــفرينا ػػفرينالكػػ   144
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين  144
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبيناً ِاف مبيناً ِإف 144
 بفتح الراء الدَرؾ الدْرؾ 145
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلسفل اأْلَسفل  145
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِرالناِِ النارِ  145
 بترقيق الراء نصيراً  نصيراً  145
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نصيراً ِاال نصيراً ِإال 145
 بتغليظ الالـ وأْصَلحوا  وأْصَلحوا 146
 أبدؿ الهمزة واواً  )معاً(المومنين  )معاً(المْؤمنين  146
 أبدؿ الهمزة واواً  يوت يْؤت 146
  يم الجمع بواو لفظية مع اإلشباعبصلة م إف و~بعذابكمُ  بعذابكْم إف 147
 لو ثالثة البدؿ وءامنتم وءامنتم 147
 بترقيق الراء شاِكراً  شاِكراً  147
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عليماً ِاف عليماً ِإف 148

للساكن بنقل حركة الهمزة بترقيق الراء، و  خيراً َاو ؛ قديراً ِاف  خيراً َأو ؛ قديراً ِإف 149
 فيهما الذي قبلها

 أبدؿ الهمزة واواً  نومن نْؤمن 150
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ػئكسبياًل اُْولػ   ػئكسبياًل ُأْولػ   150
 بترقيق الراء روفالكافِ  روفالكافِ  151
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينللكــ ِِ ػػفرينللكػػ   151
 لبدؿلو ثالثة ا ءامنوا ءامنوا 152
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ػِئكآُأْولػ و~منهمُ   ػِئكآُأْولػمنهْم  152

، بالنوف بدؿ الياء، وأبدؿ الهمزة واواً  أجورىم  و~نوتيهمُ  يْؤتيهْم أجورىم 152
  وبصلة ميم الجمع بواو مع اإلشباع

ِموسِِ )معاً( موسى   153  بالتقليل بخلٍف عنوِ)معاً(ى 
 لو ثالثة البدؿ وءاتينا اتيناوء 153
 بفتح العين وتشديد الداؿ تَػَعدُّوا تَػْعُدوا 154
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 155

 األنبػئاء  األنبػياء  155
بالنقل، وبالهمزة بدؿ الياء، وال يخفى أف 
 المد المتصل أقوى من البدؿ فهو مقدـ

 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  155
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إنا و~ وقولهمُ  وقولهم إنا 157
 لدى الوقف بالتقليل بخلٍف عنوِىعيسِِ عيسى 157
 بتغليظ الالـ َصَلبوه َصَلبوه 157
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها علٍم ِاال علٍم ِإال 157
  قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي مَن َاىل مْن َأىل 159
 أبدؿ الهمزة واواً  ليومنن ليْؤمنن 159
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها طيباٍت احلت طيباٍت ُأحلت 160
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  160

 الربا الربا 161
ألنو من  ال تقليل فيو] مستثنى [ 

 الكلمات األربع المستثناة
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  ة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباعبصل أمواؿ و~وأكلهمُ  وأكلهْم أمواؿ 161
 بالتقليل قوالً واحداً ِـفرينللكــ ِـِ ػػفرينللكػػ   161
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاباً اَليم عذاباً أَليم 161

يْؤمنوف   ؛واْلُمْؤمنوف)معاً( 162
  والمْؤتوف ؛ سنؤتيهم 

؛ يومنوف ؛  )معاً(اْلُمومنوف 
 أبدؿ الهمزة واواً فيها هموالموتوف ؛ سنوتي

 بتغليظ الالـ الصالة الصالة 162

 ااَلِخر اآْلِخر 162

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ وىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ، 

بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا 
 ابُتدئ بالالـ فلو القصر

  يم الجمع بواو لفظية مع اإلشباعبصلة م أجراً  و~سنوتيهمُ  سنْؤتيهْم أجراً  162
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عظيماً ِانا عظيماً ِإنا 162

بالهمز مع اإلشباع في المد الواجب،  النبيئين النبيّْين 163
 ولو ثالثة البدؿ في الياء الثانية

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلسباط واأْلَسباط 163
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وعيسِِ عيسى  و  163
 لو ثالثة البدؿ وءاتينا وءاتينا 163
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   164
 أبدؿ الهمزة ياءً  لَيال لَئال 165
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   166
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شهيداً ِاف شهيداً ِإف 166
 بإدغاـ الداؿ في الضاد د ضَّلواق قْد َضلوا 167
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بعيداً ِاف بعيداً ِإف 167
 بتغليظ الالـ وظََلموا وظََلموا 168
 بترقيق الراء وصالً  ليغِفرَ  ليغِفرَ  168
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها طريقاً ِاال طريقاً ِإال 168
 رقيق الراءبت يسيراً  يسيراً  169
 لو ثالثة البدؿ فآِمنوا فآِمنوا 170
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  170
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 170
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعيسِِ عيسى 171
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاألقِِ ألقاىا 171
 لو ثالثة البدؿ فآِمنوا فآِمنوا 171
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  171
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إنما و~لكمُ  لكْم إنما 171
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 171
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   171
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إليو و~فسيحشرىمُ  فسيحشرىْم إليو 172
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 173
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجورىمو~ فيوفيهمُ  فيوفيهْم أجورىم 173
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  173
 بترقيق الراء نصيراً  نصيراً  173
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 175
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إليوو~ ويهديهمُ  هديهْم إليووي 175
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراطاً  صراطاً  175
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااُلنثيين اأْلُنثيين 176
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~لكمُ  لكْم أف 176
 للين المهموز التوسط واإلشباعلو في ا َشيٍء  َشيءٍ  176

 عليٌم يػػ ػأيها عليٌم * بسم اهلل 176
عند وصل السورتين في وجو لورش 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلدغاـ
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 ( سورة المائدة 5 )
 

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 1
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يتلِِ لى  يت 1
 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ُحُرـٌ ِاف ُحُرـٌ ِإف 1
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ شنئاف ءامنوا ؛ شنئاف 2
 بترقيق الراء وصالً  شعائِرَ  شعائِرَ  2

 ءامّْين ءامّْين 2
وإف كاف فيو  مد الـز لجميع القراء، وىو

بدؿ إال أنو ال يجوز فيو التوسط وال 
 القصر، ألف المد الالـز أقوى من البدؿ

 قوـٍ َاف ؛ ااِلثم قوـٍ َأف ؛ اإِلثم 2
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 فيهما
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ والتقوِِ والتقوى   2

 بااَلزالـ ؛ ااِلسالـ باأْلَزالـ ؛ اإِلسالـ 3
 حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل

 فيهما 
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم فمُن اضطر فمِن اضطر 3
 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قُل احل قْل ُأحل 4

أوتوا ) معا ( ؛  5
 ءاتيتموىن 

 لو ثالثة البدؿ ؛ ءاتيتموىن  )معاً(أوتوا 

 أبدؿ الهمزة واواً  اْلُمومنات  ْلُمْؤمناتا 5
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إذا و~قبلكمُ  قبلكْم إذا 5
 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  5
يماف 5  بنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ بااِليماف باإْلِ

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  5
 باع، ولو ثالثة البدؿ، وبترقيق الراءاإلش

 لو ثالثة البدؿ فيهما ءامنوا ؛ برءوسكم ءامنوا ؛ برءوسكم 6
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قمتْم إلى ؛ وأيديكْم  6
 إلى ؛ وأرجلكْم إلى

إلى ؛  و~إلى ؛ وأيديكمُ  و~قمتمُ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع   إلى و~وأرجلكمُ 

 ـبتغليظ الال الصَّاَلة الصَّاَلة 6
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ مرضِِ مرضى   6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سفٍر َاو سفٍر َأو  6

 ؛ جاء احدكم حدكماَ جاَء  جاَء َأحدكم 6
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 إبدالها ألفاً مع القصر
 بترقيق الراء ليطِهرَكم  ليطِهرَكم 6
 لو ثالثة البدؿ فيهما ئافءامنوا ؛ شن ءامنوا ؛ شنئاف 8
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ للتقوِِ للتقوى   8
 بترقيق الراء وصالً  خبيرٌ  خبيٌر  8
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 9
  بترقيق الراء مغِفَرة  مغِفَرة 9
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 10
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 11

عليكْم إذ ؛ إليكْم  11
 أيديهم

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أيديهم  و~إذ ؛ إليكمُ  و~عليكمُ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قوـٌ َاف قوـٌ َأف  11
 أبدؿ الهمزة واواً  اْلُمومنوف  اْلُمْؤمنوف 11

ولقْد َأخذ ؛ لئْن َأقمتم  12
 ؛ اأْلَنهار

ولقَد َاخذ ؛ لئَن َاقمتم ؛ 
  ااَلنهار

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

] مستثنى [، حيث يفخم الراء، ويقصر  إسرآئيل إسرآئيل 12
 البدؿ

 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 12

12 
وءاتيتم ؛ وءامنتم ؛ 

 لو ثالثة البدؿ فيها وءاتيتم ؛ وءامنتم ؛ سيئاتكم سيئاتكم

 بترقيق الراء ألكِفَرف  ألكِفَرف 12
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل  قْد َضلف 12
 بترقيق الراء ذِكُروا  ذِكُروا 13
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  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إال و~منهمُ  منهْم إال 13
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها واصفِح ِاف واصفْح ِإف 13
 يوترقيق الراء جلبالتقليل قوالً واحداً، ِىِ نصارِِ نصارى   14
 بترقيق الراء ذِكُروا  ذِكُروا 14
 بتسهيل الهمزة الثانية ىـلاَ البغضاَء  البغضاَء ِإلى 14
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  15
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلى و~يهديهمُ  يهديهْم إلى 16
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 16
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع يءٍ شَ ؛ شيئاً  َشيءٍ شيئاً ؛  17

17 
شيئاً ِإْف َأراد ؛ اأْلَرض 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها )معاً( ااَلرض ِاَف اَراد ؛شيئاً  )معاً(

 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  17
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ والنصارِِ والنصارى   18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَنتم ؛ ااَلرض نتم ؛ اأْلَرضبْل أَ  18
 بترقيق الراء وصالً  يغِفُر ؛ المصيُر  يغِفُر ؛ المصيرُ  18
 بترقيق الراء وصالً  بشيٌر ونذيٌر ؛ قديٌر  بشيٌر ونذيٌر ؛ قديرٌ  19
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  19
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ سى  مو  20

 أنبػئاء  و~إذ ؛ فيكمُ  و~عليكمُ  عليكْم إذ ؛ فيكْم أنبػياء  20
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

بالهمزة بدؿ الياء في ) أنبياء ، و اإلشباع
 ( مع المد المشبع 

 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاكموءاتِِ وءاتاكم 20
 مزة واواً أبدؿ اله يوت يْؤت 20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 21
 بالتقليل قوالً واحداً ِركمأدباِِ أدباركم 21
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يـــ موسِِ ػموسى  يػػ   22

لو ىنا الفتح والتقليل، ألنو من الكلمات  رينجباِِجبارِين ؛  جبارِين 22
  ) راجع األصوؿ ( الخاصة لإلماـ ورش

 أبدؿ الهمزة واواً  ُمومنين  ُمْؤمنين 23
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 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يـــ موسِِ ػموسى  يػػ   24
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ذىَب اَنتٱف ذىْب أَنتٱف 24
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أربعين و~عليهمُ  عليهْم أربعين 26
  زة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهم ااَلرض اأْلَرض 26
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاس تْأس 26

 ااَلَخرِ ادـ ؛ –ابنَى  اآْلَخرِ ابنْى َءادـ ؛  27

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ فيهما، 

الوصل في ) اآلخر ( فلو ثالثة البدؿ، 
 وإذا ابُتدئ بالالـ فلو القصر

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاحدىما مامْن أحدى 27
 بفتح ياء اإلضافة إنَى َأخاؼ إنْي َأخاؼ 28
 بفتح ياء اإلضافة إنَى أُريد إنْي أُريد 29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاصحاب مْن أصحاب 29
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ الناِر  29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ أَف اَكوف اأْلَرض ؛ أْف َأكوف 31
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  )معًا(َسوءة  )معاً(َسوءة  31
  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـيـ ويلتِِ يػ ويلتى   31

32 
مْن َأجل ؛ نفٍس أو ؛ 

؛ ومْن  )معاً(اأْلَرض 
 َأحياىا

 ؛ نفٍس أو ؛ مَن َاجل
  اىاَاحيِِ؛ ومَن  )معاً(اأْلَرض  

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 وبالتقليل بخلٍف عنو في ) أحياىا ( 

 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقفِاأحيِِ أحيا 32
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 32

33 
؛ فساداً  )معاً(اأْلَرض 

َأو ؛ عظيٌم  َأف ؛ خالؼٍ 
 ِإال

؛ فساداً َاف ؛  )معاً(ااَلرض 
 خالٍؼ َاو ؛ عظيٌم ِاال 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بتغليظ الالـ ُيَصلَّبوا ُيَصلَّبوا 33
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 33
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 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  33

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
، وإذا ابُتدئ وثالثة البدؿوىو الالـ، 

بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا 
ابُتدئ بالالـ فلو القصر، وال يخفى 

 ترقيق الراء
 بترقيق الراء تقِدُروا  تقِدُروا 34
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 35

لْو َأف ؛ اأْلَرض ؛  36
  عذاٌب أَليم

  همزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ال عذاٌب اَليم لَو َاف ؛ ااَلرض ؛ 

 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ الناِر  37
 بتغليظ الالـ وأْصَلح  وأْصَلح 39
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رحيٌم اَلم رحيٌم أَلم 39
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تعلَم َاف ؛ ااَلرض تعلْم َأف ؛ اأْلَرض 40
 بترقيق الراء وصالً  يغِفُر ؛ قديٌر  يغِفُر ؛ قديرٌ  40
 لو في اللين المهموز التوسػط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  40
 بضم الياء وكسر الزاي ُيْحزِنكَ  َيْحُزنكَ  41
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 41
 أبدؿ الهمزة واواً  تومن ؛ توتوه تْؤمن ؛ تْؤتوه 41

41 
؛ إْف لقوـٍ َءاخرين 
 اخرين ؛ إُف اوتيتم–لقوـٍ  ُأوتيتم

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 ولو ثالثة البدؿ

 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوؾ يْأتوؾ 41

 ػِئكػػػ   ْولشيئاً ا  ػِئكػػػ   ُأْولشيئاً  41
لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، 

 للساكن الذي قبلهاونقل حركة الهمزة 
 بترقيق الراء وصالً  يطِهرَ  يطِهرَ  41
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 41
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 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  41

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
، وإذا ابُتدئ وىو الالـ، وثالثة البدؿ

بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا 
ابُتدئ بالالـ فلو القصر، وال يخفى 

 ترقيق الراء
 لو ثالثة البدؿ ؾجاءو  جاءوؾ 42
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أوو~ بينهمُ  بينهْم أو 42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَو َاعرض أْو َأعرض 42
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  42
 بالتقليل قوالً واحداً ِاةالتورِِ التوراة 43
 أبدؿ الهمزة واواً  اْلُمومنينب  باْلُمْؤمنين 43
 بالتقليل قوالً واحداً ِاةالتورِِ التوراة 44
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدىً  44

بالهمز مع المد الواجب، ولو ثالثة  النبيئوف النبيّْوف 44
 البدؿ في الواو

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلحبارُ  واأْلَحبارُ  44
 لو ثالثة البدؿ بآياتي بآياتي 44
 بترقيق الراء الكاِفُروف الكاِفُروف 44

45 
 واأْلَنف باأْلَنف ؛

 واأْلُُذف باأْلُُذف 
 وااَلنف بااَلنف ؛ 
 وااُلْذف بااُلْذف

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 وبسكوف الذاؿ في ) األذف ( معاً 

 ل قوالً واحداً لو ثالثة البدؿ، والتقليِرىمءاثاِِ ءاثارِىم 46
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىبعيسِِ بعيسى 46
 بالتقليل قوالً واحداً ِ)معاً(اةِالتورِِ )معاً(التوراة  46
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناه وءاتيناه 46
نجيل 46   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنجيل اإْلِ
 نو لدى الوقف عليهمابالتقليل بخلٍف عِىىِ؛ِوىدِِىدِِ ىدًى ؛ وىدىً  46
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وْليحكَم َاىل ؛ ااِلنجيل وْليحكْم َأىل ؛ اإْلِنجيل 47
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تتبَع َاىوآءىم تتبْع أىوآءىم 48
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع امة و~لجعلكمُ  لجعلكْم أمة 48
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 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاكمءاتِِ مءاتاك 48
 بترقيق الراء الخيَرات الخيَرات 48
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم وأُف احكم وأِف احكم 49

تتبْع أىوآءىم ؛ فاعلْم  49
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تتبَع َاىوآءىم ؛ فاعلَم َاف َأف

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~واحذرىمُ  واحذرىْم أف 49
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  49
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ومَن َاحسن  ومْن َأحسن  50
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 51
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ والنصارِِ والنصارى   51

51 
هْم  بعضهْم أولياء ؛ من

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف  و~أولياء ؛ منهمُ  و~بعضهمُ  إف

بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليها، ِىفرتِِ فترى 52
 بسبب التقليل وقفاً  وال يخفى ترقيق الراء

 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ خشِِـن نخشى   52
 بترقيق الراء دائَِرة  دائَِرة 52
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىفعسِِ فعسى 52
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 52
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَو اَمر أْو َأمر 52
 بحذؼ الواو األولى يقوؿُ  ويقوؿُ  53
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 53
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إنهم  و~أيمانهمُ  أيمانهْم إنهم 53
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حبطَت َاعمالهم حبطْت َأعمالهم 53
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 54
 بدالين األولى مكسورة والثانية ساكنة يرتِددْ  يرتدَّ  54
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 54
 أبدؿ الهمزة واواً  اْلُمومنين ؛ يوتيو ؛ يْؤتيو  اْلُمْؤمنين 54
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   54
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عليٌم ِانما عليٌم ِإنما 54



 فرش الجزء السادس                                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 193      

 

 

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 55
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 55
 أبدؿ الهمزة واواً  ويوتوف ويْؤتوف 55
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 56
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ أوتوا ءامنوا ؛ أوتوا 57
 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  57
 أبدؿ الهمزة واواً  ُمومنين  ُمْؤمنين 57
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلىو~ ناديتمُ  ناديتْم إلى 58
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 58
 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  58
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة امنا-أَف  َءامنا أفْ  59
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىُل انبئكم ىْل أُنبئكم 60
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  الِقَردة والخنازيَر  الِقَردة والخنازيرَ  60
 لو ثالثة البدؿ جاءوكم ؛ ءامنا جاءوكم ؛ ءامنا 61
 وترقيق الراء جليقليل قوالً واحداً، بالتِىِ وترِِ وترى   62
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  62
ثم 62   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلثم اإْلِ
 أبدؿ الهمزة ياءً  لبيس لبئس 62
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمينهِِ ينهاىم 63
  ساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة لل وااَلحباُر ؛ ااِلثم واأْلَحباُر ؛ اإْلِثم 63
 أبدؿ الهمزة ياءً  لبيس لبئس 63
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها غلَت اَيديهم غلْت أَيديهم 64
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  64
 بتسهيل الهمزة الثانية ىـلاَ والبغضاَء  والبغضاَء ِإلى 64
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 64
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو َاف ولْو َأف 65
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ سيئاتهم ءامنوا ؛ سيئاتهم 65
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو اَنهم ولْو أَنهم  66
  فظية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع بواو ل أمة و~ أقاموا ؛ منهمُ و~ أَنهمُ  أَنهْم أقاموا ؛ منهْم أمة 66



 فرش الجزء السادس                                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 194      

 

 

 بالتقليل قوالً واحداً ِاةالتورِِ التوراة 66
نجيل 66   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااِلنجيل واإْلِ
 بترقيق الراء وصالً  كثيرٌ  كثيرٌ  66

بزيادة ألف بعد الالـ،  أيقرأ بالجمع،  ےرساالتِوِ  ورسالَتوُ  67
 مع صلتها بالياء كسر التاء والهاءوب

 بالتقليل قوالً واحداً ِـفرينالكــ ِـِ ػػفرينالكػػ   67
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  68
 بالتقليل قوالً واحداً ِاةالتورِِ التوراة 68
نجيل 68   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااِلنجيل واإْلِ
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  68
 الهمزة ألفاً  أبدؿ تاس تْأس 68
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكـِِـ  ػػفرينالكػػ   68
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 69

 والصابُوف والصابُِئوف 69
بنقل حركة  –للتخفيف  –قرأ ورش 

 الهمزة إلى الباء مع حذؼ الهمزة
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ والنصارِِ والنصارى   69

 امن ؛ ااَلخر –مَن  مْن َءامن ؛ اآْلخر 69

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
ولو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة 

الوصل في ) اآلخر ( فلو ثالثة البدؿ، 
 وإذا ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لقَد َاخذنا لقْد َأخذنا 70
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 70
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هوِِـت تهوى   70
 بترقيق الراء وصالً  كثيٌر ؛ بصيرٌ  كثيٌر ؛ بصيرٌ  71
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 72
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إنوو~ ربكمُ  ربكْم إنو 72

ِاهومْأوِِ ومْأواه 72
للهمزة  وال إبداؿبالتقليل بخلٍف عنو، 

 ألنها مستثناة
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 رٍِاَنصاِِمَن  مْن أَنصارٍ  72
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وال وبالتقليل قوالً واحًد في ) أنصاٍر (، 

 يخفى ترقيق الراء وقفاً بسبب التقليل

73 
مْن ِإلػ و ؛ عذاٌب أَليٌم 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَليٌم اَفالمِن ِالػ و ؛ عذاٌب  أفال

 بترقيق الراء ويستغِفُرونو  ويستغِفُرونو 74
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكالف يْأكالف 75
 بالنقل لحركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ ااَليات اآْليات 75

 ،بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ ـانظَرِانِِ انظر أنى   75
 يل بخلٍف عنو في ) أنى (وبالتقل

 أبدؿ الهمزة واواً  يوفكوف يْؤفكوف 75
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل اَتعبدوف قْل أَتعبدوف 76
 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  77
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ضَّلوا قْد َضلوا 77
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  77
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ يلإسرآئ إسرآئيل 78
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعيسِِ عيسى 78
 أبدؿ الهمزة ياءً  لبيس لبئس 79
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِىِ ترِِ ترى   80
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  80
 أبدؿ الهمزة ياءً  لبيس لبئس 80
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف  و~فسهمُ أن و~لهمُ  لهْم أنفسهْم أف 80
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  81
 بالهمزة مع اإلشباع في المد الواجب والنبيءِ  والنبيّْ  81
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أولياءو~ اتخذوىمُ  اتخذوىْم أولياء  81
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  81
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 لو ثالثة البدؿ )معاً(ءامنوا  )معاً(ءامنوا  82
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ نصارِِ نصارى   82
 بترقيق الراء يستكِبُروف  يستكِبُروف 82
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ ترِِ ترى   83
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 83
 الهمزة واواً أبدؿ  نومن نْؤمن 84
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 85
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 86
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 87
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنوف  مْؤمنوف 88

وىي ] مستثنى [ من أبدؿ الهمزة واواً،   )معاً(يُػَواخذكم  )معاً(يُػَؤاخذكم  89
 البدؿ مد

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليماف اأْلَيماف 89
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاوسط مْن َأوسط 89

أىليكْم أو كسوتهْم أو  89
 ؛ أيمامنكْم إذا

أو ؛  و~أو كسوتهمُ  و~أىليكمُ 
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إذا  و~أيمامنكمُ 

 وصالً  بترقيق الراء تحريرُ  حريرُ ت 89

 ءاياتو و~لكمُ  لكْم ءاياتو 89
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 ، ولو ثالثة البدؿاإلشباع
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 90
 وصالً  بترقيق الراء والميسرُ  والميسرُ  90
  اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس وااَلنصاب وااَلزالـ واأْلَنصاب واأْلزالـ 90
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 91
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فهَل اَنتم فهْل أَنتم 91
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ) الثالثة ( ءامنوا ) الثالثة ( 93
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 94
 باع لو في اللين المهموز التوسط واإلش بَشيٍء  بَشيءٍ  94
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اعتدِِ اعتدى   94
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 94
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 95

بضم ) فجزاء ( من غير تنوين، وكسر  فجزاُء مثلِ  فجزاٌء مثلُ  95
 الالـ في ) مثل (

 ألنو واوي ال تقليل فيو عفا عفا 95

ـُ  95 ـِ  كفارٌة طعا  كفارُة طعا
بضم ) كفارة ( من غير تنوين، وكسر 

 الميم في ) طعاـ(
95-
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها انتقاـٍ * احل انتقاـٍ * ُأحل 96

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 97
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  97
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو َاعجبك ؛ ااَللباب ولْو أعجبك ؛ اأْلَلباب 100
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 101
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عَن َاشياء عْن َأشياء 101
 بتسهيل الهمزة الثانية ناَ أشياَء  أشياَء ِإف 101

مستثنى [ قرأ بقصر البدؿ فقط، ألف ]  القرءاف القرءاف 101
 الهمزة مسبوقة بساكن

 ألنو واوي ال تقليل فيو عفا عفا 101
 بالتقليل قوالً واحداً ِـفرينكـــ ِـِ ػػفرينكػػػ   102
 بترقيق الراء بحيَرة بحيَرة 103
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تعالوِا ِالى تعالْوا ِإلى 104
 لو ثالثة البدؿ ءاباءنا ؛ ءاباؤىم  اباؤىم ءاباءنا ؛ ء 104
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  104
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 105

 عليكْم أنفسكم ؛  105
 اىتديتْم إلى 

 أنفسكم ؛  و~عليكمُ 
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلى  و~اىتديتمُ 

 لو ثالثة البدؿ واءامن ءامنوا 106

106 
بينكْم إذا ؛ منكْم أو ؛ 

 غيركْم إف
أو ؛  و~إذا ؛ منكمُ  و~بينكمُ 

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف  و~غيركمُ 
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 اخراف ؛ ااَلثمين–أَو  أْو ءاخراف ؛ اآْلثمين 106

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
ولو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة 

الوصل في ) اآلثمين ( فلو ثالثة البدؿ، 
 وإذا ابُتدئ بالالـ فلو القصر

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف اَنتم ؛ ااَلرض إْف أَنتم ؛ اأْلَرض 106
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 106
 ] مستثنى [، الراء مفخمة ارتبتم ارتبتم 106
 بخلٍف عنوبالتقليل ِىِ ـقربِِ قربى   106
 وصالً  بترقيق الراء عِثرَ  عِثرَ  107
 لو ثالثة البدؿ فآخراف فآخراف 107

بضم التاء وكسر الحاء، وضم ىمزة  اسُتِحق اسَتَحق 107
 الوصل عند البدء بها

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولياف اأْلَولياف 107
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأدنِِ أدنى   108
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوا يْأتوا 108
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعيسِِــيـِـ  ػػعيسىيػػ   110

نجيل ؛  110 إْذ أَيدتك ؛ واإْلِ
 اأْلَكمو واأْلَبرص

إَذ اَيدتك ؛ وااِلنجيل ؛ ااَلكمو 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلبرص

 اً بالتقليل قوالً واحدِاةوالتورِِ والتوراة 110
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع كهيئة كهيئة 110

 طائِراً  طيراً  110
زاد ألف بعد الطاء، وىمزة مكسورة بدؿ 

 الياء، مع ترقيق الراء
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موتِِـال الموتى   110
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 110
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إفو~ منهمُ  منهْم إف 110
 وصالً  بترقيق الراء ِسْحٌر  ِسْحرٌ  110
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وإَذ َاوحيت وإْذ َأوحيت 111

 امنوا-أَف  أْف ءامنوا  111
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
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 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 111
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعيسِِ عيسى 112
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنين  مْؤمنين 112
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ناكل نْأكل 113
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعيسِِ عيسى 114
 لو ثالثة البدؿ وءاخرنا وءاية  وءاخرنا وءاية 114
 وصالً  بترقيق الراء خيرُ  خيرُ  114
 بفتح ياء اإلضافة إنَي ُأعذبوف فإنْي ُأعذبو 115
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىيــ عيسِِ ػعيسىيػ   116

 ؛ ءآنت نتءاَ  ءأَنت 116
وصاًل: لو تسهيل الهمزة الثانية، أو 

إبدالها ألفاً مع اإلشباع، وقفاً: التسهيل 
 أحرؼ ساكنةجتمع ثالثة ت حتى الفقط 

 بفتح ياء اإلضافة  لَي َأف لْي أف 116
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف اَقوؿ ؛ بحٍق ِاف ْف أقوؿ ؛ بحٍق ِإفأ 116
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إال و~لهمُ  لهْم إال 117
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم  أُف اعبدوا أِف اعبدوا 117
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  117
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شهيٌد ِاف شهيٌد ِإف 117
 بفتح الميم يوـَ  يوـُ  119
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 119
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 120
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  120
 وصالً  بترقيق الراء قديرٌ  قديرٌ  120

 قديٌر الحمد قديٌر * بسم اهلل 120
لورش عند وصل السورتين في وجو 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت(  
 كسر نوف التنوين اللتقاء الساكنين
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نعام 6 )   ( سورة األ
 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 1
 لتقليل بخلٍف عنوباِىِ قضِِ قضى   2
 بالتقليل بخلٍف عنو وقفاً ِىمسمِِ مسمىً  2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 3
 بترقيق الراء  ِسرَّكم ِسرَّكم 3
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم تْأتيهم 4

 ،بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ايات-اية مَن – منَ  مْن ءاية مْن ءايات 4
 ولو ثالثة البدؿ

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إال و~ربهمُ  ربهْم إال 4

 أنباء و~ياتيهمُ  يْأتيهْم أنباء 5
صلة أبدؿ الهمزة في ) يأتيهم ( ألفًا، ولو 
  ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع

 لو ثالثة البدؿ يستهزءوف يستهزءوف 5

6 
كْم َأىلكنا ؛ اأْلَرض ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كَم َاىلكنا ؛ ااَلرض ؛ ااَلنهار نهاراأْلَ 

 ] مستثنى [ الراء مفخمة بسبب التكرار مدراراً  مدراراً  6

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اخرين-قرناً  قرناً ءاخرين 6
 ولو ثالثة البدؿ

 وصالً  بترقيق الراء ِسْحرٌ  ِسْحرٌ  7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو اَنزلنا ؛ ااَلمر زلنا ؛ اأْلَمر ولْو أَن 8
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ولقُد استهزيء  ولقِد استهزيء 10
 بترقيق الراء سِخُروا سِخُروا 10
 لو ثالثة البدؿ يستهزءوف يستهزءوف 10
 بترقيق الراء سيُروا سيُروا 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 12
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلى و~ليجمعنكمُ  ليجمعنكْم إلى 12
 بترقيق الراء خِسُروا خِسُروا 12
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الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  12  

وال يخفى ترقيق بالتقليل قوالً واحداً، ِرالنهاِِ النهاِر  13
 الراء وقفاً بسبب التقليل

 قَل َاغيَر اهلل قْل َأغيَر اهلل 14
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وترقيق الراء وصاًل،وال يخفى بقاء الـ 

 لفظ الجاللة مفخمة وصالً 

قْل ِإني ؛ أَف واأْلَرض ؛  14
 َأكوف ؛ مْن َأسلم 

قِل ِاني ؛ أَف اَكوف ؛  وااَلرض ؛
 مَن َاسلم 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بفتح ياء اإلضافة إنَي ُأمرت إنْي ُأمرت 14
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاني  قْل إني 15
 بفتح ياء اإلضافة إنَي َأخاؼ إنْي َأخاؼ 15
 ط واإلشباع لو في اللين المهموز التوس َشيٍء  َشيءٍ  17
 وصالً  بترقيق الراء قديرٌ  قديرٌ  17
 وصالً  بترقيق الراء القاىُر ؛ الخبيُر  القاىُر ؛ الخبيرُ  18
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َاي ؛ قِل ِانما قْل َأي ؛ قْل ِإنما 19

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  َشيٍء اَكبر َشيٍء َأكبر 19
 حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقلو 

 لو ثالثة البدؿ وُأوحي ؛ ءالهة وُأوحي ؛ ءالهة 19
 ] مستثنى [ قرأ بقصر البدؿ فقط القرءاف القرءاف 19
 بترقيق الراء ألنِذرَكم ألنِذرَكم 19
ـأَ  أَئِنكم 19  بتسهيل الهمزة الثانيةَنكمىـ 

 اخِرىِ ءالهًة  ءالهًة ُأخرى   19
، مزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة اله

وبالتقليل قوالً واحداً في ) أخرى (، وال 
 يخفى ترقيق الراء بسبب التقليل

 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 20
 بترقيق الراء خِسُروا خِسُروا 20
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  20  

، ن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساك ومَن َاْظَلم  ومْن َأْظَلم 21
 وبتغليظ الالـ
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 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ افرتِِ افترى   21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كذباً َاو كذباً َأو 21
 لو ثالثة البدؿ بآياتو بآياتو 21
 بنصب التاء، وبصلة ميم الجمع إال و~فتَنَتهمُ  فتَنُتهْم إال 23
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أكنة و~قلوبهمُ  نة قلوبهْم أك 25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أكنًة َاف ؛ ااَلولين أكنًة َأف ؛ اأْلَولين 25
  لو ثالثة البدؿ ءاذانهم ؛ ءاية ؛ جاءوؾ  ءاذانهم؛ ءاية ؛ جاءوؾ 25
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوا يْؤمنوا 25  
 وصالً  بترقيق الراء أساطيرُ  أساطيرُ  25
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِر؛ِالناِِِىِ ترِِ ؛ النارِ  ترى   27
 بضم الباء والنوف نكذُب ؛ ونكوفُ  نكذَب ؛ ونكوفَ  27
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 27
 أبدؿ الهمزة واواً  اْلُمومنين  اْلُمْؤمنين 27
 نو واويأل ال تقليل فيو بدا بدا 28
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 29
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِتِرىِ  ترى   30
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   30
 وصالً  بترقيق الراء خِسرَ  خِسرَ  31
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أال و~ظهورىمُ  ظهورىْم أال 31
  بترقيق الراء ف يِزُرو  يِزُروف 31
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 32

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  32
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 وصالً  بترقيق الراء خيرٌ  خيرٌ  32
 بضم الياء وكسر الزاي لُيحزُِنك لَيحُزُنك 33
 وتخفيف الذاؿ بإسكاف الكاؼ، ْكِذبونكيُ  ُيَكذّْبونك 33
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 33
 لو ثالثة البدؿ وأوذوا وأوذوا 34
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 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمأتِِ أتاىم 34

] مستثنى [ فخم الراء، ألف بعدىا  إعراُضُهم إعراُضُهم 35
 حرؼ استعالء، وإف حالت بينهم األلف

  لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا ااَلرض اأْلَرض 35
 أبدؿ الهمزة ألفاً  فتاتيهم فتْأتيهم 35
 لو ثالثة البدؿ بآية بآية 35
 لو التقليل بخلف عنوِىِ هدِِـال الهدى   35
  لو التقليل بخلف عنوِىِ موتِِـوال والموتى   36
 لو ثالثة البدؿ )معاً(ءاية  )معاً(ءاية  37
  ة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمز  قِل ِاف قْل ِإف 37
 وصالً  بترقيق الراء قادرٌ  قادٌر  37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ أمٌم اَمثالكم اأْلَرض ؛ أمٌم َأمثالكم 38
 وصالً  بترقيق الراء يطيرُ  يطيرُ  38
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  38
 ثالثة البدؿ لو بآياتنا بآياتنا 39
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 39
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ؛ أَو اَتتكم كميت•رقَل اَ  قْل َأرءيتكم ؛ أْو أتتكم 40

 ؛ أرآيتكم كميت•أر أرءيتكم 40
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أرآيتكمُ  أرءيتكْم إف  40

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اكماَتِِإَف  إْف أَتاكم  40
 وبالتقليل بخلٍف عنو

 وصالً  بترقيق الراء أغيَر  أغيرَ  40
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بِل ِاياه بْل ِإياه 41
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل لقَد اَرسلنا لقْد َأرسلنا 42
 بترقيق الراء ذِكُروا  ذِكُروا 44
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أبواب و~عليهمُ  عليهْم أبواب 44
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  44
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 44
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 وصالً  بترقيق الراء دابِرُ  دابِرُ  45
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 45
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ميت•أرقَل  قْل َأرءيتم 46

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  أرآيتم م ؛يت•أر أرءيتم 46
 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أرآيتمُ  أرءيتْم إف  46
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف َاخذ ؛ مِن ِالػ و َأخذ ؛ مْن ِإلػ و  إفْ  46
 وصالً  بترقيق الراء غيرُ  غيرُ  46
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيكم يْأتيكم 46

 ااَليات اآْليات 46

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
ولو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة 

البدؿ، وإذا ابُتدئ الوصل فلو ثالثة 
 بالالـ فلو القصر

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يتكمآقَل َار  قْل َأرءيتكم 47

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ أرآيتكم كميت•أر أرءيتكم 47
 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع

 عبصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشبا  إف و~أرآيتكمُ  أرءيتكْم إف  47

 اكماَتِِإَف  إْف أَتاكم  47
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبالتقليل بخلٍف عنو
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بغتًة َاو  بغتًة َأو 47

 امن-فمَن  فمْن َءامن 48
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 ـبتغليظ الال وأْصَلح  وأْصَلح 48
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 49
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إني و~لكمُ  لكْم إني 50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ملٌك ِاف اَتبع  ملٌك ِإف أَتبع 50
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يوحِِ يوحى   50

، ذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الِاَلعِمىِ  اأْلَعمى   50
 وبالتقليل بخلٍف عنو
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 وصالً  بترقيق الراء والبصيرُ  والبصيرُ  50
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  )معاً(َشيٍء  )معاً(َشيٍء  52
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  54  
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 54
 بتغليظ الالـ وأْصَلح  وأْصَلح 54
 بكسر الهمزة فِإنو ) الموضع الثاني ( ) الموضع الثاني ( فأَنو 54

 ااَليات اآْليات 55

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ لو 
 القصر

 بفتح الالـ سبيلَ  سبيلُ  55
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف َاعبد قِل ِاني ؛ قْل ِإني ؛ أْف َأعبد 56
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ضَّللت قْد َضللت 56
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاني قْل ِإني 57
 وصالً  بترقيق الراء خيرُ  خيرُ  57
  ابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبله لَو َاف ؛ ااَلمر لْو َأف ؛ اأْلَمر 58

 ورقٍة ِإال ؛ اأْلَرض ؛ 59
 يابٍس ِإال 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ورقٍة ِاال ؛ ااَلرض ؛ يابٍس ِاال

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِاكمِ؛ِليقضَِيتوفِِ يتوفاكم ؛ لُيقَضى   60

وال يخفى ترقيق بالتقليل قوالً واحداً، ِربالنهاِِ بالنهاِر  60
 ليلالراء وقفاً بسبب التق

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  60
 وصالً  بترقيق الراء القاِىرُ  القاِىرُ  61

 ؛ جاَء احدكم جاء َا حدكم جاَء َأحدكم 61
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها ألفاً مع القصر
 بالتقليل بخلٍف عنوِىمموِلِ موالىم 62
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 لئَن اَنجْيَتنا لئْن أَنجانا 63

، نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب
وقرأ بحذؼ األلف التي بعد الجيم في ) 
أنجانا (، وزاد ياء ساكنة وتاء مفتوحة، 
وال تقليل في ) أنجانا ( ألنو يقرأه )  

 أنجيتنا (

، واإلخفاء بإسكاف النوف وتخفيف الجيم يْنِجيكم يَنجّْيكم 64
 جلي

 صالً و  بترقيق الراء القاِدرُ  القاِدرُ  65
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أو  و~أو ؛ أرجلكمُ  و~فوقكمُ  فوقكْم أو ؛ أرجلكْم أو 65
 تخلص من التقاء الساكنين بضم التنوين بعٍض انظر بعٍض انظر 65

 ااَليات اآْليات 65

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل لو ثالثة البدؿ، 

و ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو فل
 القصر

 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ءاياتنا 68
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ الذكرِِ الذكرى   68
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  69
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ ذكرِِ ذكرى   69
 بالتقليل بخلٍف عنوِالدنِيا لدنياا 70
 أبدؿ الهمزة واواً  يوخذ يؤخذ 70
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم  70

 قْل أَندعوا ؛ اأْلَرض ؛ 71
 قْل ِإف 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل اَندعوا ؛ ااَلرض ؛ قِل ِاف

 بالتقليل بخلٍف عنوِوأمرناِىِ هدِِـاناِ،ِالىدِِ رناوأم ىدانا ؛ الهدى   71
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  حيراف حيراف 71
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ؛ِىِائتناِهدِِـال الهدى ائتنا ؛ ىدى 71
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 الهدى اتنا الهدى ائتنا 71

وصاًل: إبداؿ الهمزة ألف، ابتداًء:  
وقفاً   كحفص، وال تقليل في الهدى إال

كما ذكرنا سابقًا، ألف األلف الموجودة 
وصاًل ىي المبدلة من الهمز، وأما ألف 
 الهدى فحذفت لوجود الساكن بعدىا

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وأَف َاقيموا وأْف َأقيموا 72
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 72
  كن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للسا  وااَلرض واأْلَرض 73
 وصالً  بترقيق الراء الخبيرُ  الخبيرُ  73
 لو ثالثة البدؿ ءازر ءازر 74

أصناماً ءالهة ؛ ءالهًة  74
 ِإني

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أصناماً ءالهة ؛ ءالهًة ِاني
 والبدؿ جلي

بفتح ياء اإلضافة، وبالتقليل قوالً واحداً  اكأرِِإنَي  إنْي أراؾ 74
 ترقيق الراء جليفي ) أراؾ (، و 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 75

ِاءِِرِِ رءا 76
بتقليل الراء والهمزة قواًل واحداً، ولو 

 ترقيق الراء جليثالثة البدؿ، و 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلفلين اآلفلين 76

ِاءِِرِِ رءا 77

همزة قواًل واحداً لدى بتقليل الراء وال
الوقف، أما وصالً فبالفتح، ولو ثالثة 

البدؿ، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً بسبب 
 التقليل

ِاءِِرِِ رءا 78

بتقليل الراء والهمزة قواًل واحداً لدى 
الوقف، أما وصالً فبالفتح، ولو ثالثة 

البدؿ، وال يخفى ترقيق الراء وقفاً بسبب 
 التقليل

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رضوااَل  واأْلَرض 79
 بتخفيف النوف أتحاجوِني أتحاجونّْي 80
 بالتقليل بخلٍف عنوِانىدِِ ىداف 80
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 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع ؛ شيءٍ شيئاً  شيئاً ؛ شيٍء  80
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها علماً اَفال علماً َأفال 80
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أشركتم و~أنكمُ  كتمأنكْم أشر  81
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بااَلمن باأْلَمن  81
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ إيمانهم ءامنوا ؛ إيمانهم 82
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بظلٍم اولئك ؛ بااَلمن بظلٍم ُأولئك ؛ باأْلَمن  82
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىا ءاتيناىا 83
 بكسر التاء من غير تنوين درجاتِ  درجاتٍ  83

 ؛ نشاُء ِوف ننشاُءَاَ  نشاُء ِإف 83
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها واواً مكسورة
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وموسِِ وموسى   84
 بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف وزكرياء وزكريا 85
ِ؛ِِـِحيـيِو ؛ وعيسى   ويحيى   85  بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ عيسِِِوى 

 ابائهم-ومَن  ومْن َءابائهم 87
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلى و~وىديناىمُ  وىديناىْم إلى 87
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 87
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ دىى 88
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو َاشركوا ولْو َأشركوا 88
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 89
 بالهمز مع المد الواجب المتصل والنبوءة والنبوُّة 89
 بالتقليل قوالً واحداً  ـفرينكـــ ِـِب كــــ فرينب 89
 اً: بالتقليل بخلف عنووقفِىىدِِ ىدى 90
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمفبهدِِ فبهداىم 90
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أجراً ِاف أجراً ِإف 90
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ ذكرِِ ذكرى   90
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  91
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَنزؿ مْن أَنزؿ 91
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   91
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 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِِو وىدىً  91
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  91
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤكم ءاباؤكم 91
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كتاٌب اَنزلناه كتاٌب أَنزلناه 92
 وصالً  بترقيق الراء ولتنِذَر  تنِذرَ ول 92
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ القرِِ القرى   92
الهمزة واواً  بإبداؿ )معاً(يومنوف  )معاً(يْؤمنوف  92  

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  92
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بتغليظ الالـ  َصاَلتهم َصاَلتهم 92

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاْظَلم مْن أْظَلم 93
 وبتغليظ الالـ

ِ؛ِترِِافرتِِ ؛ ترى   افترى   93  ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ ى 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كذباً َاو كذباً َأو 93
 لو ثالثة البدؿ حيأو  أوحي 93
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٌء  َشيءٌ  93
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أخرجوا و~أيديهمُ  أيديهْم أخرجوا 93
 وصالً  بترقيق الراء غيَر  غيرَ  93

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتو-عَن  عْن َءاياتو 93
 بدؿولو ثالثة ال

 بترقيق الراء تستكِبُروف  تستكِبُروف 93
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فرادِِ فرادى   94

خلقناكْم أوؿ ؛ زعمتْم  94
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~أوؿ ؛ زعمتمُ  و~خلقناكمُ  أف

 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ نرِِ نرى   94
ِ؛ِفأنِِنوِِوال ؛ فأنى   والنوى   95  بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ ـى 
 أبدؿ الهمزة واواً  توفكوف تْؤفكوف 95
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلصباح اإْلِصباح 96
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بزيادة ألف بعد الجيم وضم الالـ في )  وجاعُل الليلِ  وجعَل الليلَ  96
 جاعل ( وكسرىا في ) الليل ( 

 وصالً  ءبترقيق الرا تقديرُ  تقديرُ  96

 ااَليات اآْليات 97
وإذا ، ولو ثالثة البدؿ، بنقل حركة الهمزة

ابُتدئ بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، 
 وإذا ابُتدئ بالالـ فلو القصر

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليات اآْليات 98
 ولو ثالثة البدؿ

 ع لو في اللين المهموز التوسط واإلشبا  َشيٍء  َشيءٍ  99
 بترقيق الراء خِضراً  خِضراً  99
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاعناب مْن َأعناب 99
 وصالً  بترقيق الراء وغيَر  وغيرَ  99
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم متشابٍو انظروا متشابٍو انظروا 99
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 99
لهمزة واواً ا بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  99  
 بتشديد الراء وخرَّقوا وخَرقوا 100
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـوتعالِِ وتعالى   100
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 101
 بالتقليل بخلٍف عنو ِأنـِىِ  أنى   101
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع   )معاً(َشيٍء  )معاً(َشيٍء  101
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع   )معاً(َشيٍء  )معاً(َشيٍء  102
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها )معاً(ااَلبصار  )معاً(اأْلَبصار  103
 وصالً  بترقيق الراء الخبيرُ  الخبيرُ  103
 وصالً  بترقيق الراء بصائِرُ  بصائِرُ  104
  ة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حرك فمَن اَبصر فمْن أَبصر 104
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة ااَليات اآْليات 105
 لو ثالثة البدؿ أوحي أوحي 106

 ءاية و~جاءتهمُ  جاءتهْم ءاية 109
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 ، ولو ثالثة البدؿاإلشباع
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 أبدؿ الهمزة واواً  ليومنن ؛ يومنوف ليْؤمنن ؛ يْؤمنوف 109
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِانما قْل ِإنما 109

 ااَليات اآْليات 109

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ لو 
 القصر

 صلة ميم الجمع، وببترقيق الراء أنها  و~يشِعرَكمُ  يشِعرَكْم أنها 109
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوا يْؤمنوا 110  
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو اَننا ولْو أَننا 111
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موتِِـال الموتى   111
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  111
 لباءبكسر القاؼ وفتح ا ِقَبالً  قُػُبالً  111
 أبدؿ الهمزة واواً  ليومنوا ليْؤمنوا 111
 بالهمز مع المد الواجب نبيءٍ  نبي   112
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنس اإْلِنس 112
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلى و~بعضهمُ  بعضهْم إلى 112
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ولتصغِِ ولتصغى   113
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف منوف يؤْ  113  

 وااَلِخَرة  واآْلِخَرة  113
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 وصالً  بترقيق الراء أفغيَر  أفغيرَ  114
 بتغليظ الالـ مفصَّالً  مفصَّالً  114
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 114

َزؿ منَػزَّؿ 114  منػْ
، واإلخفاء بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي

 جلي
 قرأ بالجمع كلماتُ  كلمةُ  115
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تطَع اَكثر ؛ ااَلرض تطْع َأكثر ؛ اأْلَرض 116

 إال و~ىمُ  ىْم إال 116
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ 

  اإلشباع
 رقيق الراء وصالً بت ذِكرَ  ذِكرَ  118
 لو ثالثة البدؿ بآياتو بآياتو 118
 واواً أبدؿ الهمزة  مومنين  مْؤمنين 118

لكْم أال ؛ عليكْم إال ؛  119
 اضطررتْم إليو

إال ؛  و~أال ؛ عليكمُ  و~لكمُ 
 إليو  و~اضطررتمُ 

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع

 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا تْأكلوا 119
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 بترقيق الراء وصالً  ذِكرَ  ذِكرَ  119

وصاًل: بتغليظ الالـ، وقفاً: بتغليظها  فصََّل  فصَّلَ  119
 وترقيقها، والتغليظ مقدـ 

 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  119
 بفتح الياء لََيضلوف لَُيضلوف 119
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها علٍم ِاف علٍم ِإف 119
 بترقيق الراء وصالً  رَ ظاىِ  ظاِىرَ  120
ثم  120   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها )معاً(ااِلثم  )معاً(اإْلِ
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا تْأكلوا 121

 إنكم  و~وإَف َاطعتموىمُ  وإْف َأطعتموىْم إنكم 121
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع و 
  اإلشباع

 بكسر الياء مع التشديد ميّْتاً  مْيتاً  122
ِـفرينلل ػػفرينللكػػ   122  بالتقليل قوالً واحداً  كـــ 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قريٍة اَكابِرَ  قريٍة َأكابِرَ  123
 وبترقيق الراء وصالً في ) أكابر (

ية مع بصلة ميم الجمع بواو لفظ ءاية و~جاءتهمُ  جاءتهْم ءاية 124
 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ

 أبدؿ الهمزة واواً  نومن نْؤمن 124
 أبدؿ الهمزة واواً، وبالتقليل بخلٍف عنوِىِ نوتِِ نْؤتى   124
 لو ثالثة البدؿ أوتي أوتي 124

 ےرساالتِوِ  ورسالَتوُ  124
بزيادة ألف بعد الالـ،  أيقرأ بالجمع، 

 مع صلتها بالياء كسر التاء والهاءوب
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لاِلسالـ ؛ يرَد َاف لإْلِسالـ ؛ يرْد َأف 125
 بكسر الراء حرِجاً  حَرجاً  125
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  125
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 126
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 ااَليات اآْليات 126

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل  وثالثة البدؿ،

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ لو 
 القصر

 بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 128
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها )معاً(ااِلنس  )معاً(اإْلِنس  128
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكممثوِِ مثواكم 128
  للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة  وااِلنس  واإْلِنس  130
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتكم يْأتكم 130

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ءاياتي و~عليكمُ  عليكْم ءاياتي 130
 ولو ثالثة البدؿ

 بترقيق الراء وينِذُرونكم  وينِذُرونكم 130
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 130
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع مأنه و~أنفسهمُ  أنفسهْم أنهم 130
 بالتقليل قوالً واحداً ِكـــ ِـفرين ػػفرينكػػ   130
 ، وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً ِىِ القرِِ القرى   131

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اخرين-قوـٍ  قوـٍ َءاخرين 133
 ولو ثالثة البدؿ

 بدؿلو ثالثة ال آلت آلت 134
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إني و~مكانتكمُ  مكانتكْم إني 135
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِرالداِِ الدارِ  135
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلنعاـ واأْلَنعاـ 136
 وقفاً بترقيق الراء وصاًل و  ِحْجٌر ؛ افترآًء  ِحْجٌر ؛ افترآءً  138
 بإدغاـ التاء في الظاء حرمت ظُّهورىا حرمْت ظُهورىا 138
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 139
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إنو و~وصفهمُ  وصفهْم إنو 139
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  خِسَر ؛ افترآًء  خِسَر ؛ افترآءً  140
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ضَّلوا قْد َضلوا 140
 بترقيق الراء وصالً  )معاً(وغيَر  )معاً(وغيَر  141
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مختلفاً اُْكلو مختلفاً ُأُكلو 141
 وبإسكاف الكاؼ في ) أكلو (

 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 141
 بكسر الحاء ِحصاده َحصاده 141
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 142
 بإسكاف الطاء، وال تخفى القلقلة خْطوات خُطوات 142

143 
 قْل َءآلذكرين
 قْل َءاَلذكرين

 آلذكرين–قَل 
 اَلذكرين–قَل 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 ولو في ) ءآلذكرين ( وجهاف كحفص 

143 
؛ بعلٍم  عاً()ماأْلُنثيين 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ؛ بعلٍم ِاف )معاً(ااُلنثيين  ِإف

 لو ثالثة البدؿ نبئوني نبئوني 143

بل ؛ اأْلُنثيين  144 ؛  )معاً(اإْلِ
 علٍم ِإفَّ 

؛ علٍم   )معاً(ااِلبل ؛ ااُلنثيين 
 ِافَّ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 قْل َءآلذكرين 144
 قْل َءاَلذكرين

 آلذكرين–قَل 
 اَلذكرين–قَل 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 ولو في ) ءآلذكرين ( وجهاف كحفص

 بتسهيل الهمزة الثانية ذاَ شهداَء  شهداَء ِإذ 144
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكموصِِ وصاكم 144

 فمَن َاْظَلم فمْن َأْظَلم  144
، قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي

 وتغليظ الالـ
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ افرتِِ افترى   144
 لو ثالثة البدؿ أوحي أوحي 145

145 
ميتًة َأو ؛ مسفوحاً َأو ؛ 
 رجٌس َأو فسقاً ُأىل

ميتًة َاو ؛ مسفوحاً َاو ؛ رجٌس 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َاو فسقاً ُاىل 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم فمُن اضطر ضطرفمِن ا 145
 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  145
 التاء في الظاءإدغاـ ب حملت ظُّهورُىما حملْت ظُهورُىما 146
 بالتقليل بخلٍف عنو في األلف األخيرةِاحوايِِـال الحوايا  146
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤنا ءاباؤنا 148
 في اللين المهموز التوسط واإلشباع لو  َشيٍء  َشيءٍ  148
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 ،بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إال و~وإَف اَنتمُ  وإْف أَنتْم إال 148
 وصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع

 أجمعين و~اكمُِهدِِـل لهداكْم أجمعين 149
بالتقليل بخلٍف عنو في ) لهداكم (، 
  وبصلة ميم الجمع بواو مع اإلشباع

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تتبَع َاىواء تتبْع َأىواء 150
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 150
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  150

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  150
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تعالَوا اَتل ؛ مِن ِامالؽ ْوا أَتل ؛ مْن ِإمالؽتعال 151
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أال و~عليكمُ  عليكْم أال  151
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  151
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكموصِِ وصاكم 151
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نفساً ِاال النفساً إِ  152
ِ؛ِوصِِِـِقرب ؛ وصاكم قربى   152  بالتقليل بخلٍف عنوِاكمى 
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 152
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراطي صراطي 153
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكموصِِ وصاكم 153
 لو ثالثة البدؿ ءاتينا ءاتينا 154
 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليهماِىىِ؛ِوىدِِموسِِ موسى ؛ وىدًى  154
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  154
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  154
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كتاٌب اَنزلناه كتاٌب أَنزلناه 155
 بترقيق الراء ِدرَاستهم ِدرَاستهم 156
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لَو اَنا لْو أَنا 157
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أىدِِ أىدى   157
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىوىدِِ وىدىً  157
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فمَن َاْظَلم فمْن َأْظَلم 157
 وبتغليظ الالـ 

 ثة البدؿلو ثال بآيات بآيات 157

 اياتنا -عَن  عْن َءاياتنا 157
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم ؛ ياتي ) الثالثة ( تْأتيهم ؛ يْأتي ) الثالثة ( 158
 لو ثالثة البدؿ )معاً(ءايات   )معاً(ءايات  158

158 
نفساً ِإيمانها ؛ تكْن 

 امنت -ِايمانها ؛ تكَن  نفساً  َءامنت
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ 
 لو ثالثة البدؿ إيمانها إيمانها 158
 بترقيق الراء خيراً ؛ انتِظُروا ؛ منتِظُروف  خيراً؛ انتِظُروا؛ منتِظُروف 158
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء ِانما َشيٍء ِإنما 159

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  إلى و~أمرىمُ  أمرىْم إلى 159
 وبنقل حركة الهمزة للساكن، اإلشباع

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ جزِِـي يجزى   160
 بتغليظ الالـ يْظَلموف يْظَلموف 160
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِانني قْل ِإنني 161
 خلٍف عنوبالتقليل بِيـانىدِِ ىداني 161
 بفتح ياء اإلضافة ربَي ِإلى ربْي ِإلى  161
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 161
 فتح القاؼ، وكسر الياء مع تشديدىا قَػيّْماً  ِقػَيماً  161
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِافَّ  قْل ِإفَّ  162
 بتغليظ الالـ َصاَلتي  َصاَلتي 162

ِآْيِحيِِـاَيِ؛ِومحيِِـوم ومحيايَ  162

لو وجهاف: بفتح ياء اإلضافة وصالً 
وتكوف وقفاً من باب العارض للسكوف 

(، والوجو الثاني  6، 4، 2أي ) 
بإسكانها وصالً ووقفاً مع المد المشبع ) 

مد الـز (، وال يخفى تقليل األلف 
 بخلٍف عنو
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 بفتح ياء اإلضافة ومماتيَ  ومماتيْ  162
 وصاًل: مد األلف مداً مشبعاً  أوؿ وأنآ وأنا أوؿ 163

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َاغيرَ  قْل َأغيرَ  164
 وبترقيق الراء وصالً 

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  164
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نفٍس ِاال نفٍس ِإال 164
 بترقيق الراء فيها تِزُر وازِرٌَة ِوْزَر  رَ تِزُر وازِرٌَة ِوزْ  164
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ أخرِِ أخرى   164
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 165

 إف و~اكمُِءاتِِ ءاتاكْم إف 165
لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنو، 

 شباع وصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإل

 رحيٌم المص رحيٌم * بسم اهلل 165

لورش عند وصل السورتين في وجو 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 

 -وىي ىمزة ألف  - نقل حركة الهمزة
 للساكن الذي قبلها

 
 ( سورة األعراف 6 )

 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كتاٌب انزؿ كتاٌب أُنزؿ 2
 يق الراء وصالً بترق لتنِذرَ  لتنِذَر  2
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ وذكرِِ وذكرى   2
 واواً أبدؿ الهمزة  للُمومنين  للُمْؤمنين 2
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 3

قريػٍة َأىػػلكناىا ؛ بياتاً  4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قريٍة َاىلكناىا ؛ بياتاً َاو َأو

 إذ  و~اىمُِدعوِِ ىْم إذدعوا 5
، ولو صلة ميم بالتقليل بخلٍف عنو

 الجمع بواو لفظية مع اإلشباع
 بترقيق الراء خِسُروا خِسُروا 9
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 9
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 10
 لو ثالثة البدؿ آلدـ آلدـ 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كإَذ اَمرت إْذ َأمرتك 12
 بترقيق الراء وصالً  خيٌر  خيٌر  12
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرٍِناِِ نارٍ  12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فاخرِج ِانك فاخرْج ِإنك 13
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراطك صراطك 16
 ثة البدؿلو ثال آلتينهم آلتينهم 17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عَن اَيمانهم عْن أَيمانهم 17

 مذءوماً  مذءوماً  18
] مستثنى [، لو القصر في البدؿ لوقوع 

 الهمزة بعد ساكن صحيح
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجمعين و~منكمُ  منكْم أجمعين 18
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اسكَن اَنت اسكْن أَنت  19

 سوءاتهما سوءاتهما 20
لو في اللين المهموز ىنا القصر والتوسط 
 فقط، وال يخفى ثالثة البدؿ في األلف 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاكماـِهِن نهاكما 20
 نو فيهمابالتقليل بخلٍف عِماِـاىمهاِ؛ِونادِِفدِلِ فدالىما ؛ وناداىما 22

لو في اللين المهموز ىنا القصر والتوسط  سوءاتهما سوءاتهما 22
 فقط، وال يخفى ثالثة البدؿ في األلف

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ألَم اَنهكما ألْم أنهكما 22
 بتغليظ الالـ ظََلمنا ظََلمنا 23
  ركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل ح ااَلرض ؛ ومتاٌع ِالى اأْلَرض ؛ ومتاٌع ِإلى  24
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 26
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد اَنزلنا قْد أَنزلنا 26

القصر والتوسط  ىنالو في اللين المهموز  سوءاتكم سوءاتكم 26
 فقط، وال يخفى ثالثة البدؿ في األلف

 بفتح السين ولباسَ  ولباسُ  26
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ التقوِِ التقوى   26
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 بترقيق الراء وصالً  خيٌر  خيٌر  26

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ايات-مَن  مْن َءايات 26
 ولو ثالثة البدؿ

 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 27

 سوءاتهما سوءاتهما 27
القصر والتوسط  ىنالو في اللين المهموز 

 ي األلففقط، وال يخفى ثالثة البدؿ ف
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِاكميرِِ يراكم 27
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إنا و~ترونهمُ  ترونهْم إنا 27
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  27
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 28
 ألفاً أبدؿ الهمزة  يامر يْأمر 28
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياء مفتوحة بالفحشاِء يَتقولوف بالفحشاِء أَتقولوف 28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َامر قْل َأمر 29
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ َىدِِ َىَدى   30
 بكسر السين ويحِسبوف ويحَسبوف 30
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 31
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 32
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 32
 بضم التنوين خالصةٌ  خالصةً  32

 ااَليات اآْليات 32

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، 

الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
 بالالـ فلو القصر

ثم  33   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ِانما ؛ وااِلثمقِل  قْل ِإنما ؛ واإْلِ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أمٍة َاجل أمٍة َأجل 34

 ؛ جاَء اجلهم جلهماَ جاَء  جاَء َأجلهم 34
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها ألفاً مع القصر
 وبترقيق الراء أبدؿ الهمزة ألفاً، يستاِخُروف يستْأِخُروف  34
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 35
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 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتينكم يْأتينكم 35

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءاياتي و~عليُكمُ  عليُكْم ءاياتي 35
 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اتقِِ اتقى   35
 بتغليظ الالـ وأْصَلح وأْصَلح 35
 لو ثالثة البدؿ آياتناب بآياتنا 36
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ الناِر  36

 فمَن َاْظَلم فمْن َأْظَلم  37
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبتغليظ الالـ
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ افرتِِ افترى   37
  لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا كذباً َاو كذباً َأو 37
 لو ثالثة البدؿ بآياتو بآياتو 37
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أنهم و~أنفسهمُ  أنفسهْم أنهم 37
 بالتقليل قوالً واحداً  كـــ ِـفرين ػػفرينكػػ   37

واإْلِنس ؛ دخلْت ْأمٌة  38
 لعنْت ُأختها

واإْلِنس ؛ دخلُت أمٌة لعنُت 
 اختها 

  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل 

 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِاىم؛ِأخرِِِ)معاً(رِالناِِ ؛ أخراىم )معاً(الناِر  38
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اىماخرِِقالُت  قالْت ُأخراىم 38

لو ثالثة البدؿ في الواو، وبالتقليل ِىمألوِلِ ألوالىم 38
 ي األلفبخلٍف عنو ف

 أبدؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ىؤالِء َيضلونا ىؤالِء َأضلونا  38
 لو ثالثة البدؿ فآتهم فآتهم 38

ِىموقالُتِاوِلِ وقالْت أوالىم 39
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
ولو ثالثة البدؿ في الواو، وبالتقليل 
 بخلٍف عنو في ألف ) أوالىم (

 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِِاىمألخرِِ ألخراىم 39
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 40
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أبواب و~لهمُ  لهْم أبواب 40
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 42



 فرش الجزء الثامن                                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 222      

 

 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نفساً ِاال نفساً ِإال 42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَلنهارا اأْلَنهار 43
 بالتقليل بخلٍف عنوِ)معاً(اناِىدِِ )معاً(ىدانا  43
 لو ثالثة البدؿ أورثموىا أورثموىا 43
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ونادِِ ونادى   44
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ الناِر  44
 ة واواً أبدؿ الهمز  ُمَوذف ُمَؤذف 44
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~بينهمُ  بينهْم أف 44

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  45
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بترقيق الراء كاِفُروف كاِفُروف 45

اأْلَعراؼ ؛ نادْوا  46
 َأصحاب

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها دَوا َاصحابااَلعراؼ ؛ نا

 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمبسيمِِ بسيماىم 46
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صرفَت اَبصارىم صرفْت أَبصارىم 47

  صحاباَ تلقاَء  تلقاَء َأصحاب 47
 تلقاَء آصحاب 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 
 اإلشباعبإبدالها ألفاً مع 

 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ الناِر  47
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ونادِِ ونادى   48
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعراؼ اأْلَعراؼ 48
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـاىمِ؛ِأغنِِبسيمِِ بسيماىم ؛ أغنى   48
 الراءبترقيق  تستكِبُروف  تستكِبُروف 48
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم برحمٍة ادخلوىا  برحمٍة ادخلوىا 49
 بالتقليل بخلٍف عنوِوناِدىِ  ونادى   50
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ الناِر  50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف َافيضوا أْف َأفيضوا 50
 أبدؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة والماِء يَ  الماِء َأو 50
ِـفرينال ػػفرينالكػػ   50  بالتقليل قوالً واحداً  كـــ 
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 بالتقليل بخلٍف عنوِاىماِ؛ِننسِِالدنيِِ الدنيا ؛ ننساىم 51
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 51
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىِدى ىدىً  52
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  52
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ؛ ياتي )معًا(تاويلو  ؛ يْأتي )معًا(تْأويلو  53
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  غيَر ؛ خِسُروا  غيَر ؛ خِسُروا 53
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ وااَلمر واأْلَرض ؛ واأْلّمر 54
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ استوِِ استوى   54
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وُخفيًة ِانو ِإنو وُخفيةً  55
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 56
 بتغليظ الالـ إْصاَلحها  إْصاَلحها 56
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وطمعاً ِافَّ  وطمعاً ِإفَّ  56
 ينبالنوف بدؿ الباء وضم الش نُشراً  بْشراً  57
 بالتقليل بخلٍف عنوِموِتىِ ـال الموتى   57
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 57

 ااَليات اآْليات 58

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، 

الوصل لو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ 
 لو القصر

 لقْد َأرسلنا نوحاً ِإلى ؛ 59
 لػ ومْن إِ  

 لقَد اَرسلنا نوحاً ِالى ؛ 
 مِن ِالػ و 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بفتح ياء اإلضافة إنَي َأخاؼ إنْي َأخاؼ 59
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِاكلنرِِ لنراؾ 60
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف  و~أوعجبتمُ  أوعجبتْم أف 63
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  ذكٌر ؛ لينِذرَكم  ؛ لينِذرَكم ذكرٌ  63
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 64
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عاٍد َاخاىم ؛ مِن ِالػ و  عاٍد َأخاىم ؛ مْن ِإلػ و 65
 بترقيق الراء غيُره غيُره 65
 ق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، وترقيِاكلنرِِ لنراؾ 66
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ناصٌح اَميٌن َاو  ناصٌح َأميٌن َأو 68
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف  و~أوعجبتمُ  أوعجبتْم أف 69
 بترقيق الراء مطلقاً  ذكٌر ؛ لينِذرَكم  ذكٌر ؛ لينِذرَكم 69
 بالصاد الخالصة بصطة طةبصْْ 69
 لو ثالثة البدؿ االءء ءاالء 69
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤنا ءاباؤنا 70
 أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتنا فْأتنا 70
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وغضٌب اَتجادلونني وغضٌب أَتجادلونني 71
 لو ثالثة البدؿ وءاباؤكم وءاباؤكم 71
 بترقيق الراء فانتِظُروا فانتِظُروا 71
 بترقيق الراء وصالً  رَ دابِ  دابِرَ  72
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 72
 واواً أبدؿ الهمزة  مومنين  مْؤمنين 72
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مِن ِالػ و ؛ عذاٌب اَليم  مْن ِإلػ و ؛ عذاٌب أَليم 73
 بترقيق الراء وصالً  غيُره غيُره 73

 ءاية و~لكمُ  لكْم ءاية 73
 الجمع بواو لفظية مع اإلشباعبصلة ميم 

 لو ثالثة البدؿو 
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكل ؛ فياخذكم تْأكل ؛ فيْأخذكم 73
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها )معاً(ااَلرض  )معاً(اأْلَرض  74
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء 74

 امن–لمَن  لمْن َءامن 75
، ابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبله

 ولو ثالثة البدؿ
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أتعلموف و~منهمُ  منهْم أتعلموف 75
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنوف  مْؤمنوف 75
 لو ثالثة البدؿ ءامنتم ءامنتم 76
 بترقيق الراء كاِفُروف  كاِفُروف 76
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عَن َامر عْن َأمر  77

وصاًل: أبدؿ الهمزة واواً مدية، ابتداًء:   ياصالُح وتنا يا صالُح ائتنا 77
 كحفص
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 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمداِِ دارىم 78
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِفتول فتولى   79
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لقَد اَبلغتكم لقْد أَبلغتكم 79
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ِاذ ؛ مَن َاحد ولوطاً  ولوطاً ِإذ ؛ مْن َأحد 80
 أبدؿ الهمزة ألفاً  أتاتوف أتْأتوف 80
 أبدؿ الهمزة ألفاً  لتاتوف لتْأتوف 81
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَنتم بْل أَنتم  81
  ظية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع بواو لف أناس  و~إنهمُ  و~قريتكمُ  قريتكْم إنهْم أناس 82
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مِن ِالػ و ؛ ااَلرض  مْن ِإلػ و ؛ اأْلَرض 85
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  غيُره ؛ خيرٌ  غيُره ؛ خيرٌ  85
 بتغليظ الالـ ِإْصاَلحها  ِإْصاَلحها 85
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~لكمُ  لكْم إف 85
 واواً أبدؿ الهمزة  مومنين  مْؤمنين 85

 امن-مَن  مْن ءامن 86
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ

 ءامنوا و~مكنمُ  منكْم ءامنوا 87
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 ، ولو ثالثة البدؿ اإلشباع
 أبدؿ الهمزة واواً  يومنوا يْؤمنوا 87
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  صِبُروا ؛ خيُر فا فاصِبُروا ؛ خيرُ  87
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 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 88
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كذباً ِاف كذباً ِإف  89
 بالتقليل بخلٍف عنوِناجاِِـن نجانا 89
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  89
 لراء وصالً بترقيق ا خيرُ  خيرُ  89

 إذاً  و~شعيباً ِانكمُ  شعيباً ِإنكْم إذاً  90
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع و 
 اإلشباع

 بترقيق الراء لخاِسُروف لخاِسُروف  90
 بالتقليل قوالً واحداً ِدِارىم دارىم 91
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِفتول فتولى   93
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لقَد اَبلغتكم بلغتكملقْد أَ  93
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِءاِسىِ  ءاسى   93
 بالتقليل قوالً واحداً  كـــ ِـفرين ػػفرينكػػ   93

 نبيٍء ِاال نبي  ِإال 94
) نبي ( بالهمز مع المد الواجب 

بنقل حركة ىمزة ) إال ( المتصل، و 
 ي قبلهاللساكن الذ

 البدؿ ةلو ثالث ءاباءنا ءاباءنا 95
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو َاف ؛ وااَلرض ولْو َأف ؛ واأْلَرض 96
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ القرِِ القرى   96
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 96
 ترقيق الراء جليو بالتقليل قوالً واحداً، ِىِ القرِِ القرى   97
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 97

 أَو اَمن أَو َأمن 98

نقل حركة ىمزة ) أمن بإسكاف الواو ثم 
وىو الواو، مع  للساكن الذي قبلها( 

حذؼ الهمزة، بخالؼ حفص الذي 
يبقي الهمزة وال ينقل، وعنده الواو 

 مفتوحة
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 ترقيق الراء جليو بالتقليل قوالً واحداً، ِىِ القرِِ القرى   98
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 98
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىضحِِ ضحىً  98
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يامن يْأمن  99
 بترقيق الراء الخاِسُروف الخاِسُروف 99
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 100
 أبدؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة نشاُء َوصبناىم نشاُء َأصبناىم 100
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ القرِِ القرى   101
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَنباءىا مْن أَنباءىا 101
الهمزة واواً  بإبداؿ ليومنوا ليْؤمنوا 101  
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكـــ ِـفرين ػػفرينالكػػ   101
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   103
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 103
 بتغليظ الالـ فظََلموا  فظََلموا 103
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   104
 بياء مفتوحة مشددة بدؿ األلف حقيٌق عليَّ  حقيٌق على 105
 بإسكاف ياء اإلضافة معْي  معيَ  105
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ لإسرآئي إسرآئيل 105
 لو ثالثة البدؿ بآية بآية 106
 أبدؿ الهمزة ألفاً  فات فْأت 106
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فألقِِ فألقى   107
 ألنو واوي ال تقليل فيو عصاه عصاه 107
 وصالً  بترقيق الراء لساِحٌر  لساِحرٌ  109
  لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا مَن اَرضكم مْن َأرضكم 110
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تامروف تْأمروف 110
 في )أرجو(بكسر الهاء وصلتها  وأخاه ےأرِجوِ  أرِجْو وأخاه 111
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوؾ يْأتوؾ  112
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ألجراً ِاف ألجراً ِإف 113
 عنوبالتقليل بخلٍف ِىِ موسِِ موسى   115
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 لو ثالثة البدؿِوجاءوا وجاءوا 116
 بالتقليل بخلٍف عنوِِىِ موسِِــيـِـ   موسى  ػػيػ   117
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف اَلق أْف أَلِق  117
 ألنو واوي ال تقليل فيو عصاؾ عصاؾ 117
 بفتح الالـ وتشديد القاؼ تَػَلقَّفُ  تَػْلَقفُ  117
 بدؿ الهمزة ألفاً أ يافكوف يْأفكوف 117

 بَطلَ  بَطلَ  118
وصاًل: بتغليظ الالـ، وقفاً: بتغليظها 

 وترقيقها والتغليظ ىو المقدـ
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 121
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   122

َامنتمءاَ  َءامنتم 123

بزيادة ىمزة مفتوحة لتصبح ثالث 
ىمزات ) أأأمنتم ( فاألولى لالستفهاـ 
اإلنكاري وىي محققة، والثانية ىمزة 
أفعل وىي مسهلة، والثالثة فاء للكلمة 
وىي مبدلة لجميع القراء، ولو ثالثة 

 البدؿ على أصلو

 اذف-أَف  أْف َءاذف 123
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ 
 باعبصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلش ِإفّ  و~لكمُ  لكْم ِإفّ  123
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجمعين و~ألصلبنكمُ  ألصلبنكْم أجمعين 124

 امنا–أَف  أْف َءامنا 126
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ 
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 126
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   127
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  ااَلرض اأْلَرض 127
 لو ثالثة البدؿ وءالهتك وءالهتك 127

 وضم التاء ،وإسكاف القاؼ ،بفتح النوف سنَػْقُتلُ  سنُػَقتّْلُ  127
 دوف تشديد، وال تخفى القلقلة

 بترقيق الراء قاِىُروف قاِىُروف 127
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 بالتقليل بخلٍف عنوِموِسىِ  موسى   128
 ترقيق الراءب واصِبُروا واصِبُروا 128
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 128
 لو ثالثة البدؿ أوذينا  أوذينا 129
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتينا تْأتينا 129
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عسِِ عسى   129
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~ربكمُ  ربكْم أف 129
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رضااَل  اأْلَرض 129
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد َاخذنا ولقْد َأخذنا 130
 لو ثالثة البدؿ ءاؿ ءاؿ 130
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِـب بموسى   131
 بترقيق الراء طائُِرىم طائُِرىم 131
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتينا تْأتينا 132

 اية-مَن  َءاية منْ  132
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ 
 أبدؿ الهمزة واواً  بمومنين  بمْؤمنين 132
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 133
 بتغليظ الالـ مفصَّاَلت  مفصَّاَلت 133
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىموسِِــيـِـ  موسىػػيػ   134
 ؿ الهمزة واواً أبد لنومنن لنْؤمنن 134
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 134
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 136
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 137
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحسنِِـال الحسنى   137
 بدؿ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر ال إسرآئيل إسرآئيل 137
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 138
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىموسِِــيـِـ  موسىػػيػ   138

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءالهة و~لهمُ  لهْم ءالهة 138
 ، ولو ثالثة البدؿاإلشباع
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 وصالً  بترقيق الراء أغيَر  َأغيرَ  140
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلػ هاً  و~أبغيكمُ  أبغيكْم إلػ هاً  140
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وإَذ اَنجيناكم وإْذ أَنجيناكم 141

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اؿ-مَن  مْن َءاؿ 141
 ولو ثالثة البدؿ

 يَػْقػُتلوف يُػَقػتّْلوف 141
 م التاءوض ،وإسكاف القاؼ ،بفتح الياء

 دوف تشديد، وال تخفى القلقلة
 بالتقليل بخلٍف عنو ِ)معاً(ِىِ موسِِ )معاً( موسى   142
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ جلِِـ؛ِتِ)معاً(ِىِ موسِِ ؛ تجلى   )معاً( موسى   143
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أنظِر ِاليك ؛ انظِرِ لى أنظْر ِإليك ؛ انظْر ِإلى 143
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِ)معاً(اينِترِِ )معاً(ني ترا 143
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ولكُن انظر ولكِن انظر 143
 وصاًل: أثبت األلف مع المد المشبع وأنآ أوؿ وأنا أوؿ 143
 أبدؿ الهمزة واواً  اْلُمومنين  اْلُمْؤمنين 143
 التقليل بخلٍف عنو بِِىِ موسِِــيـِـ   موسى  ػػيػ   144
 (اإلفراد)بحذؼ األلف التي بعد الالـ  برسالتي برساالتي 144
 لو ثالثة البدؿ ءاتيتك ءاتيتك 144
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَللواح اأْلَلواح 145
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  )معاً(َشيٍء  )معاً(َشيٍء  145
 أبدؿ الهمزة ألفاً  وامر ؛ ياخذوا ذواوْأمر ؛ يْأخ 145

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتي-عَن  عْن ءاياتي 146
 ولو ثالثة البدؿ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 146
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا ؛ ءاية بآياتنا ؛ ءاية 146
واواً الهمزة  بإبداؿ يومنوا يْؤمنوا  146  
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 147
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 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  147

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ وىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ، 

بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا 
ابُتدئ بالالـ فلو القصر، وال يخفى 

  ترقيق الراء
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لهمحبطَت َاعما حبطْت َأعمالهم 147
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ موسِِ موسى   148
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها خواٌر اَلم يرَوا اَنو  خواٌر أَلم يرْوا أَنو 148
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ورأَوا اَنهم ورأْوا أَنهم 149
 إدغاـ الداؿ في الضادب قد ضَّلوا قْد َضلوا 149
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ موسِِ موسى   150
 أبدؿ الهمزة ياءً  بيسما بْئسما 150
 بفتح ياء اإلضافة بعدَي َأعجلتم بعدْي َأعجلتم 150
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أمر و~أعجلتمُ  أعجلتْم أمر  150
 ووقفاً: بالتقليل بخلف عنِىوألقِِ وألقى  150
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَللواح ؛ ااَلعداء اأْلَلواح ؛ اأْلَعداء 150
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 152
 لو ثالثة البدؿ السيئات ؛ وءامنوا السيئات ؛ وءامنوا 153
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ؛ِِىموسِِ ىدىً ؛  موسى 154
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها احااَللو  اأْلَلواح 154
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِموسِِ موسى  155
 أبدؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة تشاُء َونت تشاُء أَنت 155
 وصالً  بترقيق الراء خيرُ  خيُر  155
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 156

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  156
 لساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة ل

وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 
 البدؿ 

 بفتح ياء اإلضافة عذابَي ُأصيب عذابْي ُأصيب 156
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاشاء مْن َأشاء 156
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 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  156
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوفويوتوف ؛  ويؤتوف ؛ يْؤمنوف  156  
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 156
 بالهمز، مع المد الواجب النبيءَ  النبيَّ  157

نجيل ؛  157 اأْلُمي ؛ واإْلِ
 واأْلَغالؿ

 ااُلمي ؛ وااِلنجيل ؛ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلغالؿ

 بالتقليل قوالً واحداً ِاةالتورِِ التوراة 157
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يامرىم يْأمرىم 157
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىموينهِِ وينهاىم 157

 إصرىم و~عنهمُ  عنهْم إصرىم 157
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، وتفخيم الراء ألنها ] مستثنى [
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 157
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ ااُلمي  واأْلَرض ؛ اأْلُمي  158
 لو ثالثة البدؿ فآمنوا فآمنوا 158
 بالهمز مع المد الواجب المتصل النبيءِ  النبيّْ  158
 أبدؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 158
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ موسِِ موسى   159
  قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي  أسباطاً امماً  أسباطاً أُمماً  160

؛ استسقاه ؛  موسى   160
  السلوى  و 

 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ السلوِِِواهِ؛ِ؛ِاستسقِِِىِ موسِِ

 األولى مع ترقيق الثانية بتغليظ الالـ وظَلَّْلنا  وظَلَّْلنا 160
 بتغليظ الالـ ظََلمونا ظََلمونا 160
 بالتاء بدؿ النوف مع ضمها، وبفتح الفاء تُػْغَفرْ  نَػْغِفرْ  161
 لو ثالثة البدؿ في األلفو  ،ضم التاءب خطيئاُتكم خطيئاِتكم 161
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 162
 وصالً  بترقيق الراء غيَر  غيرَ  162
 بترقيق الراء حاِضَرة  حاِضَرة 163
 أبدؿ الهمزة ألفاً  )معاً(تاتيهم  )معاً(تْأتيهم  163
  زة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهم وقالُت امة وقالْت ُأمة 164
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 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أو و~مهلكهمُ  مهلكهْم أو 164

بنقل حركة بضم التاء، وترقيق الراء، و  معِذرٌَة ِالى معِذرًَة ِإلى 164
 الهمزة للساكن الذي قبلها

 بترقيق الراء ذِكُروا ذِكُروا 165
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 165

 بِيس بَئيس 165
بكسر الباء وبعدىا ياء ساكنة مدية، ومن 

 غير ىمز
 بترقيق الراء ِقَردة ِقَردة 166
 لو ثالثة البدؿ خاسئين خاسئين 166
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~عليهمُ  عليهْم إلى 167
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 168
 لو ثالثة البدؿ والسيئات ئاتوالسي 168
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياخذوف ؛ ياتيهم ؛ ياخذوه يْأخذوه ؛يْأتيهم؛ يْأخذوف 169

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ ـاَلدنِِ اأْلَدنى 169
 وبالتقليل بخلٍف عنو 

 أبدؿ الهمزة واواً  يوخذ  يْؤخذ 169

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  169

، الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة 
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 وصالً  بترقيق الراء خيرٌ  خيرٌ  169
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 170
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناكم ءاتيناكم 171
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وإَذ َاخذ وإْذ َأخذ 172
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 172

 ذرياتِِهم ذريتَػُهم  172
وزيادة  ،كسر التاء والهاءأي ببالجمع، 

 بعد الياءألف 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ألست و~أنفسهمُ  أنفسهْم ألست 172
 نوبالتقليل بخلٍف عِىِ بلِِ بلى   172
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 لو ثالثة البدؿ ءاباؤنا ءاباؤنا 173
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أفتهلكنا و~بعدىمُ  بعدىْم أفتهلكنا 173

 ااَليات اآْليات 174

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 
 القصر

 لو ثالثة البدؿ ءاتيناه ؛ ءاياتنا ءاتيناه ؛ ءاياتنا 175
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 176
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهىوِِ ىواه 176
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يلهَث َاو يلهْث َأو 176
 بإظهار الثاء يلهْث َذلك يلهث ذَّلك 176
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا ياتنابآ 176
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 177
 بترقيق الراء الخاِسُروف  الخاِسُروف 178
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  179
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااِلنس ؛ كااَلنعاـ واإْلِنس ؛ كاأْلَنعاـ 179

لهْم أعين ؛ لهْم ءاذاف   179
 لىْم أض

 ءاذاف ؛  و~أعين ؛ لهمُ  و~لهمُ 
 أضل  و~ىمُ 

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 
 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ في ) ءاذاف (

 بترقيق الراء يبِصُروف يبِصُروف  179
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلسماء اأْلَسماء 180
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحسنِِـال الحسنى   180
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا آياتناب 182
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إفَّ  و~لهمُ  لهْم إفَّ  183
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها متيٌن َاولم متيٌن َأولم 183
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جنٍة ِاف ؛ مبيٌن َاولم جنٍة ِإف ؛ مبيٌن َأولم 184
 وصالً  بترقيق الراء نذيرٌ  نذيرٌ  184
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 185
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  185
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عسِِ عسى   185
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الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  185  
 بالنوف بدؿ الياء ونذرىم ويذرىم 186
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىامرسِِ رساىام 187
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ؛ ااَلرض )معاً(قِل ِاف  ؛ اأْلَرض )معاً(قْل ِإف  187

أبدؿ الهمزة ألفاً، وبصلة ميم الجمع  إال و~تاتيكمُ  تْأتيكْم إال 187
 بواو لفظية مع اإلشباع 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ناضراً ِاال ؛ إَف اَ  ضراً إال ؛ إْف أَنا 188

 ِوف السوءُ  ؛ نا َ السوءُ  ِإف السوءُ  188
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها واواً مكسورة
 وصالً  بترقيق الراء نذيٌر وبشيٌر  نذيٌر وبشيرٌ  188
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  188  
 خلٍف عنوبالتقليل بِاىاتغشِِ تغشاىا 189
 بنقل حركة الهمزة؛ وال يخفى ثالثة البدؿ لئَن اتيتنا لئْن ءاتيتنا 189
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِ)معاً(ماِـاىءاتِِ )معاً(ءاتاىما  190

 ِشرَْكاً  ُشرََكاءَ  190
بكسر الشين وإسكاف الراء وتنوين 
، الكاؼ، مع حذؼ األلف والهمزة

 ويقف بمد العوض
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـفتعالِِ عالىفت 190
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  191

تدعوىْم إلى ؛ عليكْم  193
 أدعوتموىْم أـ

 و~إلى ؛ عليكمُ  و~تدعوىمُ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أـ  و~أدعوتموىمُ 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـال الهدى   193
 بسكوف التاء وفتح الباء يْتَبعوكم يتَِّبعوكم 193
ـْ أَنتم  193 ـَ اَنتم أ   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عباٌد َامثالكم عباٌد َأمثالكم 194
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إني و~لكمُ  لكْم إني 194

195 
ل ؛ لهْم أيد ؛  ألهْم أرج

 لهْم أعين ؛ لهْم ءاذاف
 أيد ؛ و~أرجل ؛ لهمُ  و~ألهمُ 

 ءاذاف  و~أعين ؛ لهمُ  و~لهمُ  
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ في ) ءاذاف ( 
 بترقيق الراء يبِصُروف ؛ تنِظُروف  يبِصُروف ؛ تنِظُروف 195
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 التقاء الساكنين بالضمتخلص من  قُل ادعوا قِل ادعوا 195
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـيتولِِ يتولى 196
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~تدعوىمُ  تدعوىْم إلى 198
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـال الهدى   198
 ترقيق الراء جليو بالتقليل قوالً واحداً، ِاىموترِِ وتراىم 198
 بترقيق الراء فيبِصُرو  يبِصُروف 198
 أبدؿ الهمزة ألفاً  وامر وْأمر 199
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عليٌم ِاف عليٌم ِإف 200
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتقوِا ِاذا اتقْوا ِإذا 201
 بترقيق الراء مبِصُروف مبِصُروف 201
 بضم الياء وكسر الميم يُِمدونهم يَُمدونهم 202
 بترقيق الراء يقِصُروف يقِصُروف 202
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم  تْأتيهم  203
 لو ثالثة البدؿ بآية بآية 203
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِانما قْل ِإنما 203
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِيُوحَِ يُوَحى   203
 وصالً  بترقيق الراء بصائِرُ  بصائِرُ  203
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىوىدِِ ىدىً و  203
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  203  

 القرءاف القرءاف 204
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلصاؿ واآْلصاؿ 205
 ولو ثالثة البدؿ

 قيق الراءبتر  يستكِبُروف يستكِبُروف  206
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 ( سورة األنفال 8 )
 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها )معاً(ااَلنفاؿ  )معاً(اأْلَنفاؿ  1
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنين  مْؤمنين 1
 أبدؿ الهمزة واواً  فو المومن  فو المْؤمن 2
 وصالً  بترقيق الراء ذِكرَ  ذِكرَ  2

عليهْم ءاياتو زداتهْم  2
 إيماناً 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إيماناً  و~ءاياتو زاتهمُ  و~مُ عليه
 وثالثة البدؿ في ) ءاياتو ، إيماناً (

 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 3
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنوف  المْؤمنوف 4
 بترقيق الراء ومغِفَرة ومغِفَرة 4
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 5
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىإحدِِ إحدى 7
 وصالً  بترقيق الراء غيَر ؛ دابِرَ  غيَر ؛ دابِرَ  7
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكــ ِــفرين ػػفرينالكػػ   7
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أني و~لكمُ  لكْم أني 9
 بفتح الداؿ مرَدفين مرِدفين 9
 يل قوالً واحداً بالتقلِىِ بشرِِ بشرى   10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حكيٌم ِاذ حكيٌم ِإذ  10
 بسكوف الغين وبتخفيف الشين يْغِشيكم يَغشّْيكم 11
 بترقيق الراء ليطِهرَكم  ليطِهرَكم 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلقداـ اأْلَقداـ  11
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعناؽ اأْلَعناؽ 12

ِرـفرينِ؛ِالناِِللكــ ِـِ ػػفرين ؛ النارِ للكػػ   14
وال يخفى ترقيق بالتقليل قوالً واحداً، 

 الراء وقفاً في ) النار ( بسبب التقليل
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 15
  مزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة اله ااَلدبارَ  اأْلَدبارَ  15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لقتاٍؿ َاو متحيزاً ِالى  لقتاٍؿ َأو متحيزاً ِإلى 16
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 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل بخلٍف عنو، ِاهومْأوِِ ومْأواه 16
 ألنها مستثناة

 أبدؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 16
 وصالً  بترقيق الراء المصيرُ  المصيرُ  16
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ رمِِ رمى   17
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حسناً ِاف حسناً ِإف  17

 مَوىّْنٌ  مْوِىنُ  18
لو فتح الواو وتشديد الهاء وتنوين النوف، 

 واإلخفاء فيما بعدىا جلي
 بفتح الداؿ كيدَ  كيدِ  18
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكـــ ِـفرين ػفرينػالكػػ   18
 وصالً  بترقيق الراء خيرٌ  خيٌر  19
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  19
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 19
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 20
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َاسمعهمولَو  ولْو َأسمعهم 23
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 24
 ألنو واوي ال تقليل فيو دعاكم دعاكم 24
 بتغليظ الالـ ظََلموا  ظََلموا 25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ اَنتم ؛ ااَلرض إْذ أَنتم ؛ اأْلَرض 26
 البدؿ، والتقليل بخلٍف عنو لو ثالثةِاكمفآوِِ فآواكم 26
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 27
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ سيئاتكم ءامنوا ؛ سيئاتكم 29
 وصالً  بترقيق الراء خيرٌ  خيرٌ  30
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   31

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءاياتنا و~عليهمُ  عليهْم ءاياتنا 31
 ولو ثالثة البدؿاإلشباع، 

 وصالً  بترقيق الراء أساطيرُ  أساطيرُ  31
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 31
 أبدؿ الهمزة ياًء مفتوحة السماِء يَو السماِء َأو 32
 وصاًل: أبدؿ الهمزة ياء، ابتداًء: كحفص أِو يتنا أو ائتنا 32
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبعذاٍب اَلي بعذاٍب أَليم  32
 بترقيق الراء يستغِفُروف يستغِفُروف 33
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أال و~لهمُ  لهْم أال 34
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف َاولياؤه إْف َأولياؤه  34
 بتغليظ الالـ َصاَلتهم َصاَلتهم 35
 بترقيق الراء الخاِسُروف الخاِسُروف 37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 38
 وصالً  بترقيق الراء بصيرٌ  بصيرٌ  39
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـمولِِـكمِ؛ِالمولِِ موالكم ؛ المولى   40
 وصالً  بترقيق الراء النصيرُ  النصيرُ  40
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 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع   ()معاً َشيٍء  )معاً(َشيٍء  41
ِواليتامِِـالقربِِ واليتامى   القربى   41  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءامنتم   و~كنتمُ  كنتْم ءامنتم  41
 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىالتقِِ التقى 41

بنقل حركة الهمزة و بترقيق الراء وصاًل،  ذقديٌر اِ  قديٌر ِإذ 41
  للساكن الذي قبلها

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ اَنتم ؛ عليٌم ِاذ إْذ أَنتم ؛ عليٌم ِإذ 42

42 
؛  الدنيا ؛ القصوى  

ِ؛ِوياِ؛ِالقصوِِالدنيِِ ويحيى    بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحيِِـى 

 حِييَ  حيَّ  42
ولى مكسورة والثانية بياءين مخففتين األ

 مفتوحة

 اكهمَارِِولَو  ولْو َأراكهم 43
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وبالتقليل بخلٍف عنو في ) أراكهم (، 
 وليس لو الوجهاف في ذات الراء إال ىنا

 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  43
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر 43
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إذ  و~يريكموىمُ  يريكموىْم إذ 44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمور اأْلَمور 44
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 45
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  45
 بترقيق الراء  اصِبُروا اصِبُروا 46
 واحداً  بالتقليل قوالً ِرىمدياِِ ديارىم 47

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ  إني و~منكمُ  منكْم إني 48
 اإلشباع

 فتح ياء اإلضافة فيهما ؛ أنَي أخاؼ ىِ أرِِإنَي  أخاؼ  ~؛ أني أرى   ~إني 48
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ أرِِ أرى   48
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ترِِ ترى   50
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 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـيتوفِِ يتوفى 50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قدمَت اَيدكم قدمْت أَيديكم 51
ـ 51 ـ بَظالَّ  بتغليظ الالـ بَظالَّ
 لو ثالثة البدؿ ءاؿ ؛ بآيات ءاؿ ؛ بآيات 52
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~بذنوبهمُ  بذنوبهْم إف 52
 بترقيق الراء مغيراً ؛ يغيُروا  ُروامغيراً ؛ يغي 53
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نعمًة اَنعمها نعمًة أَنعمها 53
 لو ثالثة البدؿ ؛ بآيات )معاً(ءاؿ  ؛ بآيات )معاً(ءاؿ  54
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  55
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فانبِذ ِاليهم ؛ سواٍء ِاف فانبْذ ِإليهم ؛ سواٍء ِإف 58
 بالتاء بدؿ الياء وبكسر السين تحِسبن يحَسبن  59
 لو ثالثة البدؿ وءاخرين وءاخرين 60
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  60
 بتغليظ الالـ ُتْظَلموف ُتْظَلموف 60
 أبدؿ الهمزة واواً  وبالمومنين  وبالمْؤمنين 62
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لَو اَنفقت ؛ ااَلرض لْو أَنفقت ؛ اأْلَرض 63
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إنو و~بينهمُ  بينهْم إنو 63
 بالهمز مع المد الواجب المتصل النبيءُ  النبيُّ  64
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 64
 بالهمز مع المد الواجب المتصل ءُ النبي النبيُّ  65
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 65
 بترقيق الراء فيهما ِعْشُروف صاِبُروف  ِعْشُروف صاِبُروف 65
 بالتاء بدؿ الياء تكن منكم مئة يكن منكم مئة 65

 ػػنلَػػػػ  ٱ ػػنػػ  لػػ َ ٱ 66

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
دؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة الب

فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ لو 
 القصر

 بضم الضاد ُضعفاً  َضعفاً  66
 بالتاء بدؿ الياء تكن منكم مئة يكن منكم مئة 66
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 بترقيق الراء صاِبَرة صاِبَرة 66
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ألف و~منكمُ  منكْم ألف 66
 بالهمز مع المد الواجب المتصل لنبيءٍ  لنبي   67
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لنبيٍء َاف لنبي  َأف 67
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ أسرِِ أسرى   67
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 67
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 67

 ااَلِخَرة  ِخَرة اآْل  67

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

  القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّم أخْذتُم 68
 بالهمز مع المد الواجب المتصل النبيءُ  النبيُّ  70

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ اَلسرِِ األسرى   70
 وبالتقليل قوالً واحداً 

 بترقيق الراء  )معًا(خيراً  )معاً(خيراً  70
 أبدؿ الهمزة واواً  يوتكم يْؤتكم 70
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حكيٌم ِاف حكيٌم ِإف 71
 لو ثالثة البدؿ ؛ ءاووا )معاً( ءامنوا ؛ ءاووا )معاً(ءامنوا  72
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أولياء و~بعضهمُ  بعضهْم أولياء 72
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  ؛ بصيٌر  )معاً(يهاِجُروا ؛ بصيرٌ  )معًا(يهاِجُروا  72
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  72
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أولياء و~بعضهمُ  بعضهْم أولياء 73
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بعٍض ِاال ؛ ااَلرض بعٍض ِإال ؛ اأْلَرض 73
 بترقيق الراء وصالً  كبيرٌ  كبيرٌ  73
 لو ثالثة البدؿ ؛ ءاووا ءامنوا ءامنوا ؛ ءاووا 74
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنوف  المْؤمنوف 74
 بترقيق الراء مغِفَرة غِفَرةم 74
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 75



 فرش الجزء العاشر                                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 243      

 

 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرحاـ اأْلَرحاـ 75

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ىِ ـأولِِ و~بعضهمُ  بعضهْم أولى   75
 ، وبالتقليل بخلٍف عنو )أولى( اإلشباع

 التوسط واإلشباع لو في اللين المهموز  َشيءٍ  َشيءٍ  75
 

 ( سورة التوبة 9)  
 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 2
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيرُ  2
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكــــ ِـفرين ػػفرينالكػػػ   2

اأْلَكبر ؛ بعذاٍب أَليٍم  3
 ساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة لل ااَلكبر ؛ بعذاٍب اَليم ِاال إال

 بترقيق الراء وصالً  خيٌر ، غيرُ  خيٌر ، غيرُ  3
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  4
 بترقيق الراء يظاِىُروا يظاِىُروا 4

4 
عليكْم أحداً ؛ عهدىْم 

 إلى مدتهْم إف
إلى  و~أحداً ؛ عهدىمُ  و~عليكمُ 

 مع اإلشباعبصلة ميم الجمع بواو لفظية  إف و~مدتهمُ 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلشهر اأْلَشهر 5
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 5
 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 5
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~سبيلهمُ  سبيلهْم إف 5
 ابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبله وإَف َاحدٌ  حدٌ وإْف أَ  6
 أبدؿ الهمزة ألفاً  مامنو مْأمنو 6
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~لهمُ  لهْم إف 7
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إال و~فيكمُ  فيكْم إال 8
 أبدؿ الهمزة ألفاً، وبالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـوتابِِ وتْأبى   8
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 9

بنقل حركة الهمزة أبدؿ الهمزة واواً، و  مومٍن ِاالَّ  ِإالَّ  مْؤمنٍ  10
 للساكن الذي قبلها
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 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 11
 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 11

 ااَليات اآْليات 11

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل وثالثة البدؿ، 

وإذا ابُتدئ بالالـ لو فلو ثالثة البدؿ، 
 القصر

 بتسهيل الهمزة الثانيةَأىـ ـمة أئمة 12
 بترقيق الراء بِإْخَراج بِإْخَراج 13

لو ثالثة البدؿ، وبصلة ميم الجمع بواو  إف و~بدءوكمُ  بدءوكْم إف 13
 لفظية مع اإلشباع

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مرٍة اَتخشونهم مرٍة أَتخشونهم 13
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنين مْؤمنين 13
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنين مْؤمنين 14
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حكيٌم اَـ حكيٌم أَـ 15
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~حسبتمُ  حسبتْم أف 16
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 16
 يق الراء وصالً بترق خبيرٌ  خبيرٌ  16
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حبطَت َاعمالهم حبطْت َأعمالهم 17
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ النارِ  17

 امن ؛ ااَلِخر–مَن  مْن َءامن ؛ اآْلِخر 18

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، 

الوصل في ) اآلخر ( فلو ثالثة البدؿ، 
 وإذا ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 18

لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنو لدى ِىوءاتِِ وءاتى 18
 الوقف عليها

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فعسِِ فعسى   18
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 امن ؛ ااَلِخر–كمَن  كمْن َءامن ؛ اآْلِخر 19

، حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل 
وإذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، 

الوصل في ) اآلخر ( فلو ثالثة البدؿ، 
 وإذا ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 20
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أعظم و~أنفسهمُ  أنفسهْم أعظم 20
 ترقيق الراءب يبِشُرىم يبِشُرىم 21
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أبداً ِاف أبداً ِإف 22
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ ءاباءكم ءامنوا ؛ ءاباءكم 23
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أولياء و~وإخوانكمُ  وإخوانكْم أولياء 23
 بتسهيل الهمزة الثانية ناَ أولياَء  أولياَء ِإف 23

يمافا 23  ااِليماف إْلِ

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، 

الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
 بالالـ فلو القصر

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 24
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤكم ءاباؤكم 24
 ترقيق الراءب وعشيَرتكم وعشيَرتكم 24
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 24
 بترقيق الراء كثيَرة كثيَرة 25

25 
حنيٍن ِإْذ َأعجبتكم ؛ 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حنيٍن ِاَذ َاعجبتكم ؛ ااَلرض اأْلَرض

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  25
 همزة واواً أبدؿ ال المومنين المْؤمنين 26
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكــــ ِـفرين ػػفرينالكػػػ   26
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 28
 بتسهيل الهمزة الثانية ناَ شاَء  شاَء ِإف 28
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 29
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 ااَلِخر اآْلِخر 29

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ ة البدؿ، وىو الالـ، ولو ثالث

بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا 
 ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 29
 بترقيق الراء صاِغُروف صاِغُروف 29
 بضم الراء من غير تنوين، وترقيقها عزيرُ  عزيرٌ  30

بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليها، ِىالنصارِِ النصارى 30
  يخفى ترقيق الراء وقفاً بسبب التقليلوال

 بحذؼ الهمزة وضم الهاء يضاُىوف يضاِىُئوف 30
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأنِِ أنى   30
 أبدؿ الهمزة واواً  يوفكوف يْؤفكوف 30
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أرباباً  و~ورىبانهمُ  ورىبانهْم أرباباً  31
 قيق الراءبتر  أِمُروا أِمُروا 31
 لو ثالثة البدؿ يطفئوا يطفئوا 32

أبدؿ الهمزة الفاً، وبالتقليل بخلٍف عنو ِىـويابِِ ويْأبى 32
 وقفاً 

 بترقيق الراء الكاِفُروف الكاِفُروف 32
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـبال بالهدى   33
 بترقيق الراء ليظِهَره ليظِهَره 33
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 34
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  34

ِراَلحباِِ اأْلَحبارِ  34
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليو 
 أبدؿ الهمزة ألفاً  لياكلوف ليْأكلوف 34
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بعذاٍب اَليم بعذاٍب أَليم 34
ِ؛ِفتكوِِحمِِـي ؛ فتكوى   يحمى   35  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرناِِ نارِ  35
 ، ألف األلف للتثنيةال تقليل فيو اثنا اثنا 36



 فرش الجزء العاشر                                                                           الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 247      

 

 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 36

بإبداؿ الهمزة ياًء وأدغم الياء التي قبلها  النسيُّ  النسيءُ  37
 ليصير النطق بياء مشددة فيها

 بفتح الياء وكسر الضاد َيِضل ُيَضل 37
 لو ثالثة البدؿ ليواطئوا ليواطئوا 37
 أبدؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة سوُء َوعمالهم سوُء َأعمالهم 37
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكــــ ِـفرين ػػفرينالكػػػ   37
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 38
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلى و~إذا ؛ اثاقلتمُ  و~لكمُ  لكْم إذا ؛ اثاقلتْم إلى 38
 بترقيق الراء انِفُروا انِفُروا 38
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ قليٌل ِاال اأْلَرض ؛ قليٌل ِإال 38
 بالتقليل بخلٍف عنوِ)معاً(اِالدنيِِ )معاً(الدنيا  38

 )معاً(ااَلِخَرة  )معاً(اآْلِخَرة  38

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 بترقيق الراء تنِفُروا ؛ غيرَكم تنِفُروا ؛ غيرَكم 39
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قديٌر ِاالعذاباً اَليماً ؛  يٌر ِإالقد عذاباً أَليماً ؛ 39
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع ؛ شيءٍ شيئاً  شيئاً ؛ شيءٍ  39
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ َاخرجو ؛ تحزِف ِاف إْذ َأخرجو ؛ تحزْف ِإف 40
 وترقيق الراء جليواحداً، بالتقليل قوالً ِرالغاِِ الغارِ  40
ِ؛ِالعليِِالسفلِِ ؛ العليا السفلى   40  بالتقليل بخلٍف عنوِاى 
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  انِفُروا ؛ خيرٌ  انِفُروا ؛ خيرٌ  41

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ  إف و~لكمُ  لكْم إف 41
 اإلشباع

 ألنو واوي ال تقليل فيو عفا عفا 43
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يستاذنك يستْأذنك 44
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 44
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 ااَلِخر اآْلِخر 44

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ وىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ، 

بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا 
 ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 أبدؿ الهمزة ألفاً  يستاذنك يستْأذنك 45
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 45

 ااَلِخر اآْلِخر 45

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ وىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ، 

بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا 
 ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 هابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبل ولَو اَرادوا ولْو َأرادوا 46
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إال و~زادوكمُ  زادوكْم إال 47
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمور اأْلَمور 48

 يقوُؿ وذف يقوُؿ ائذف 49
وصاًل: أبدؿ الهمزة واواً، ابتداًء:  

كحفص ولو في البدؿ القصر فقط عند 
 االبتداء ألنها مستثناة

 بالتقليل قوالً واحداً ِبالكــــ ِـفرين رينػػفبالكػػػ   49
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد َاخذنا قْد َأخذنا 50
 بالتقليل بخلٍف عنوِنامولِِ موالنا 51
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنوف المْؤمنوف 51
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىإحدِِ إحدى 52
 مع بواو لفظية مع اإلشباعبصلة ميم الج أف و~بكمُ  بكْم أف 52
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل اَنفقوا طوعاً َاو قْل أَنفقوا طوعاً َأو 53
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إنكم و~منكمُ  منكْم إنكم 53
 ية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع بواو لفظ إال و~أف ؛ نفقاتهمُ  و~منعتهمُ  منعتهْم أف ؛ نفقاتهْم إال 54
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوف يْأتوف 54
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 54
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـكسالِِ كسالى   54
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإنما و~أوالدىمُ  أوالدىْم ِإنما 55
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 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 55
 بترقيق الراء فكاِفُرو  كاِفُروف 55

ملجئاً َأو مغاراٍت َأو ؛  57
 لولْوا ِإليو

ملجئاً َاو مغاراٍت َاو ؛ لولوِا 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ِاليو

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فإُف اعطوا فإْف ُأعطوا 58
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو اَنهم ولْو أَنهم 59
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاىمءاتِِ ءاتاىم 59
 أبدؿ الهمزة واواً  سيوتينا سيْؤتينا 59
 أبدؿ الهمزة واواً مفتوحة واْلُمَولفة واْلُمَؤلفة 60

61 
؛ يْؤمن  )معًا(يْؤذوف 
 ؛ للمؤمنين )معاً(

؛  )معاً(؛ يومن  )معًا(يوذوف 
 أبدؿ الهمزة واواً  للمومنين

 بالهمز مع المد الواجب لنبيءَ ا النبيَّ  61
 بإسكاف الذاؿ )معاً(ُأْذف  )معاً(ُأُذف  61
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قُل اذف قْل ُأذف 61
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 61
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 61
 اواً أبدؿ الهمزة و  مومنين مْؤمنين 62
 لو ثالثة البدؿ وقفاً، أما وصاًل فمنفصل استهزءوا استهزءوا 64
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل اَباهلل قْل أَباهلل 65
 لو ثالثة البدؿ وءاياتو ؛ تستهزءوف وءاياتو ؛ تستهزءوف 65
 بترقيق الراء تعتِذُروا تعتِذُروا 66

لو ثالثة البدؿ، وصلة ميم الجمع بواو  ِإف و~إيمانُكمُ  إيمانُكْم ِإف 66
 لفظية مع اإلشباع

 بياء مضمومة بدؿ النوف، وفتح الفاء يُػْعفَ  نَػْعفُ  66

بالتاء بدؿ النوف، وفتح الذاؿ مع بقاء  تُػَعذَّبْ  نُػَعذّْبْ  66
 التشديد

 بضم التنوين طائفةٌ  طائفةً  66
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يامروف يْأمروف 67
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإف و~فنسيهمُ  ففنسيهْم إِ  67
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حبطَت َاعمالهم حبطْت َأعمالهم 69
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 69

 وااَلِخَرة واآْلِخَرة 69
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة

 البدؿ
 بترقيق الراء الخاِسُروف الخاِسُروف 69
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتهم يْأتهم 70
 أبدؿ الهمزة واواً  والموتفكات والمْؤتفكات 70

71 
والمْؤمنات ؛  المْؤمنوف

 أبدؿ الهمزة واواً  المومنوف والمومنات ؛ ويوتوف ويْؤتوف

 بواو لفظية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع  أولياء و~بعضهمُ  بعضهْم أولياء 71
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يامروف يْأمروف 71
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 71
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين والمومنات والمْؤمنات المْؤمنين 72
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 72
 ب المتصلبالهمز مع المد الواج النبيءُ  النبيُّ  73

بالتقليل بخلٍف عنو، وال إبداؿ للهمزة ِومْأِواىم ومْأواىم 73
 ألنها مستثناة

 أبدؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 73

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اىمَاغنِِأَف  أْف َأغناىم 74
 وبالتقليل بخلٍف عنو في ) أغناىم (

 بترقيق الراء خيراً  خيراً  74
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاباً اَليم يمعذاباً أَل 74
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 74

 وااَلِخَرة واآْلِخَرة 74
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 74
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها انااتِِ-لئَن  اتانالئْن ء 75
 ولو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنو

 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاىمءاتِِ ءاتاىم 76
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإلى و~قلوبهمُ  قلوبهْم ِإلى 77
 بترقيق الراء ِسرَّىم ِسرَّىم 78
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمجوِِـون ىمونجوا 78
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 79
 بترقيق الراء وصالً  سِخرَ  سِخرَ  79
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 79
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإف و~أو ؛ لهمُ  و~لهمُ  لهْم أو ؛ لهْم ِإف 80
 بترقيق الراء وصالً  يغِفرَ  يغِفرَ  80
 بترقيق الراء تنِفُروا تنِفُروا 81
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  82
 أبدؿ الهمزة ألفاً  فاستاذنوؾ فاستْأذنوؾ 83
 بإسكاف ياء اإلضافة معْي عدواً  معَي عدواً  83
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عدواً ِانكم عدواً ِإنكم 83
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإنما و~وأوالدىمُ  وأوالدىْم ِإنما 85
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 85
 بترقيق الراء كاِفُروف كاِفُروف 85

 امنوا-سورٌة َاَف  سورٌة َأْف َءامنوا 86
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 أبدؿ الهمزة ألفاً  كاستاذن استْأذنك 86
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 88
 بترقيق الراء الخيَرات الخيَرات 88
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 89
 بترقيق الراء المعذُّْروف المعذُّْروف 90
 لساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة ل ااَلعراب ؛ عذاٌب اَليم اأْلَعراب ؛ عذاٌب أَليم 90
 أبدؿ الهمزة واواً  ليوذف ليْؤذف 90
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ مرضِِـال المرضى   91
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حزناً َاال حزناً َأال 92
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 مزة ألفاً أبدؿ اله يستاذنونك يستْأذنونك 93
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أغنياء و~وىمُ  وىْم أغنياء 93
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إليهم و~ِإذا رجعتمُ  و~إليُكمُ  إليُكْم ِإذا رجعتْم إليهم 94
 بترقيق الراء تعتِذُروا يعتِذُروف ؛  تعتِذُروايعتِذُروف ؛  94
 ؿ الهمزة واواً أبد نومن نْؤمن 94

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ركمَاخباِِمَن  مْن َأخباركم 94
 وبالتقليل قوالً واحداً في ) أخباركم ( 

بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليها، ِىوسيِِ وسيرى 94
 وال يخفى ترقيق الراء وقفاً بسبب التقليل

95 
لُكْم ِإذا انقلبتْم إليهم ؛ 

 نهمعنهْم إ
إليهم ؛  و~ِإذا انقلبتمُ  و~لُكمُ 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إنهم و~عنهمُ 

ِاىمومْأوِِ ومْأواىم 95
 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل بخلٍف عنو، 

 ألنها مستثناة
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يرضِِ يرضى   96
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعراب اأْلَعراب 97
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعراب اأْلَعراب 98
 الراء وصالً ووقفاً  بترقيق  الدوائَِر ؛ دائَِرة الدوائَِر ؛ دائَِرة 98
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع الَسوء الَسوء 98
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعراب اأْلَعراب 99
 أبدؿ الهمزة واواً  نيوم يْؤمن 99

 ااَلِخر اآْلِخر 99
وإذا بنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ، 

ابُتدئ بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، 
 وإذا ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 بتغليظ الالـ وَصَلوات وَصَلوات 99
 بضم الراء  قُربة قْربة 99

اأْلَولوف ؛ واأْلَنصاِر ؛  100
 اأْلَنهارُ 

 ؛ ااَلنهارُ  رواْلَنصاِِف ؛ ااَلولو 
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وبالتقليل قوالً واحداً في ) األنصار (، 

 جلي األنصار (وترقيق الراء وقفاً في )
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعراب ؛ مَن َاىل اأْلَعراب ؛ مْن َأىل 101
 لو ثالثة البدؿ خر وءاخروف ؛ وءا وءاخروف ؛ وءاخر 102
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعسِِ عسى 102
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإف و~عليهمُ  عليهْم ِإف 102
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَموالهم ؛ عليٌم اَلم مْن َأموالهم ؛ عليٌم أَلم 103
 الراء بترقيق تطهُّْرىم  تطهُّْرىم 103
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإف و~عليهمُ  عليهْم ِإف 103

 َصَلواِتك َصاَلَتك 103
بالجمع، أي بواو مفتوحة قبل األلف، 

 تغليظ الالـلو و  ،كسر التاءو 
 أبدؿ الهمزة ألفاً  وياخذ ويْأخذ 104

ِىفسيِِ فسيرى 105
بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليها، 

 ترقيق الراء وقفاً بسبب التقليلوال يخفى 
 أبدؿ الهمزة واواً  والمومنوف  والمْؤمنوف 105
 لو ثالثة البدؿ وءاخروف  وءاخروف 106
 قرأ بدوف الواو الذين والذين 107

] مستثنى [، الراء مفخمة بسبب  ضراراً  ضراراً  107
 التكرار

 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 107
 فخم الراء لوقوع حرؼ االستعالء بعدىا وإرصاداً  اً وإرصاد 107
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف َاردنا إْف َأردنا 107
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحسنِِـال الحسنى   107

لمسجٌد ُأسس ؛ مْن  108
 َأوؿ يوـٍ َأحق

لمسجٌد اسس ؛ مَن َاوؿ يوـٍ 
 َاحق 

  لهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قب

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ التقوِِ التقوى   108
 بضم الهمزة وكسر السين فيهما ُأسّْسَ  )معاً(َأسََّس  109

أفمْن َأسس ؛ خيٌر أـَ  109
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أفمُن اسس ؛ خيٌر اَـ مُن اسس  مْن َأسس

 بضم النوف )معاً(بنيانُو  )معاً(بنيانَو  109
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تقوِِ وى  تق 109
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 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  109
 ألنو واوي ال تقليل فيو شفا شفا 109
 ترقيق الراء جليو بالتقليل قوالً واحداً، ِرٍرِ؛ِناِِىاِِ ىاٍر ؛ ناِر  109
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإال و~قلوبهمُ  قلوبهْم ِإال 110
 بضم التاء طعتُق َتقطع 110
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حكيٌم ِاف حكيٌم ِإف 110
ِ؛ِالتورِِاشرتِِ ؛ التوراة اشترى   111  ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً ، و ِاةى 
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 111
نجيل ؛ ومْن َأوفى 111   حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  وااِلنجيل ؛ ومَن َاوفى واإْلِ

 والقرءاف والقرءاف 111
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأوفِِ أوفى   111
 الراء بترقيق فاستبِشُروا  فاستبِشُروا 111

 ااَلمروف اآْلمروف 112

، ولو ثالثة البدؿ، وإذا بنقل حركة الهمزة
بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ،  ابُتدئ

، وال يخفى وإذا ابُتدئ بالالـ فلو القصر
 الراء ترقيق

 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 112
 بالهمز، مع المد الواجب المتصل للنبيءِ  للنبيّْ  113
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 113
 الراء بترقيق يستغِفُروا  يستغِفُروا 113
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـقربِِ ربى  ق 113
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أصحاب و~أنهمُ  و~لهمُ  لهْم أنهْم أصحاب 113
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمىدِِ ىداىم 115
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  115
 ي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذ عليٌم ِاف عليٌم ِإف 115
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 116
 بالهمز، مع المد الواجب المتصل النبيءِ  النبيّْ  117
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِرواَلنصاِِ واأْلَنصارِ  117
 ترقيق الراء جلي، و وبالتقليل قوالً واحداً 

 بالتاء بدؿ الياء تزيغ يزيغ 117
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإنو و~عليهمُ  عليهْم ِإنو 117
 لو ثالثة البدؿ رءوؼٌ  رءوؼٌ  117
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 118
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أنفسهم و~عليهمُ  عليهْم أنفسهم 118
 البدؿلو ثالثة  ءامنوا ءامنوا 119

120 
اأْلَعراب ؛ نيالً ِإال ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعراب ؛ نيالً ِاال ؛ صالٌح ِاف صالٌح ِإف

 لو ثالثة البدؿ يطئوف يطئوف 120
 الراء بترقيق صغيَرًة ؛ كبيَرًة  صغيَرًة ؛ كبيَرةً  121
  الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن  وادياً ِاال وادياً ِإال 121
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنوف  المْؤمنوف 122
 الراء بترقيق لينِفُروا ؛ لينِذُروا  لينِفُروا ؛ لينِذُروا 122

] مستثنى [، فخم الراء لوقوع حرؼ  فرقة فرقة 122
 استعالء بعدىا

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إذا و~قومهمُ  قومهْم إذا 122
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 123
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً؛ و ِرالكفاِِ الكفارِ  123
 لو ثالثة البدؿ ؛ ءامنوا )معًا(إيماناً  ؛ ءامنوا )معًا(إيماناً  124
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إيماناً  و~فزادتهمُ  فزادتهْم إيماناً  124
 الراء بترقيق فيستبِشُرو  يستبِشُروف 124
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رجساً ِالى رجساً ِإلى 125
 الراء بترقيق كاِفُروف كاِفُروف 125
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َمرًَّة َاو َمرًَّة َأو 126
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلى و~بعضهمُ  بعضهْم إلى 127
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكميرِِ يراكم 127
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاحد مْن َأحد 127
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَنفسكم مْن أَنفسكم 128
 أبدؿ الهمزة واواً  بالمومنين  بالمْؤمنين 128
 لو ثالثة البدؿ رءوؼٌ  رءوؼٌ  128

 
 ( سورة يونس 10) 

 

 بتقليل الراء قواًل واحداً ِالرِِ الر 1
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 1

 عجباً َأْف َأوحينا ؛ 2
 أْف أَنذر ؛ مبيٌن ِإف 

 عجباً َاَف َاوحينا ؛
 أَف اَنذر ؛ مبيٌن ِاف  

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~منهمُ  منهْم أف 2
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا واءامن 2
 الراء بترقيق الكاِفُروف الكاِفُروف 2

بكسر السين وحذؼ األلف وإسكاف  لِسْحرٌ  لساِحرٌ  2
 الحاء، وترقيق الراء وصالً 

3 
 واأْلَرض ؛ اأْلَمر ؛ 

 شفيٍع ِإال
 وااَلرض ؛ ااَلمر ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شفيٍع ِاال

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ استوِِ استوى   3
 الراء وصالً  بترقيق يدبِرُ  يدبِرُ  3
 بتشديد الذاؿ تذَّكَّروف تذَكَّروف 3
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حقاً ِانو ؛ عذاٌب اَليم حقاً ِإنو ؛ عذاٌب أَليم 4
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 4
 بالنوف بدؿ الياء نفصل يفصل 5

 ياتااَل  اآْليات 5

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، 

الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
 بالالـ فلو القصر

 ترقيق الراء جليو بالتقليل قوالً واحداً، ِروالنهاِِ والنهاِر  6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 6
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 لو ثالثة البدؿ ياتآل آليات 6
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 7

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتنا-عَن  عْن ءاياتنا 7
 ولو ثالثة البدؿ

ِاىممْأوِِ مْأواىم 8
 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل بخلٍف عنو، 

 ألنها مستثناة
 لبدؿلو ثالثة ا ءامنوا ؛ بإيمانهم ءامنوا ؛ بإيمانهم 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 9
 بالتقليل بخلٍف عنوِ)معاً(اىمِدعوِِ )معاً(دعواىم  10
 لو ثالثة البدؿ، وترقيق الراء وصالً  وءاِخرُ  وءاِخرُ  10
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~اىمُِدعوِِ دعواىْم أف  10
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجلهم و~ليهمُ إ إليهْم أجلهم 11
نساف ؛ قاعداً َأو 12   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف ؛ قاعداً َاو اإْلِ
 ألنو واوي ال تقليل فيو َدعانا َدَعانا 12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد َاىلكنا ولقْد َأىلكنا 13
 بتغليظ الالـ ظََلموا واظََلم 13
الهمزة واواً  بإبداؿ ليومنوا ليْؤمنوا 13  
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 14
ِ؛ِيوحِِتتلِِ ؛ يوحى   تتلى   15  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءاياتنا و~عليهمُ  عليهْم ءاياتنا 15
  البدؿ اإلشباع، ولو ثالثة

وصاًل: أبدؿ الهمزة ألفًا، ابتداًء: كحفص  لقاءنا ات ئتٱلقاءنا  15
 ولو القصر في البدؿ ألنها مستثناة

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  بقرءاف بقرءاف 15
 الهمزة مسبوقة بساكن

15 
 لْى َأف ؛ نفسْي ِإف ؛

 إنْي َأخاؼ 
 لَى َأف ؛ نفسَي ِإف ؛ 

 اإلضافة فيهما بفتح ياء إنَي َأخاؼ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أُف اُبدلو ؛ إَف اَتبع أْف أُبدلو ؛ إْف أَتبع 15
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِاكمأدرِِ أدراكم 16
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فمَن َاْظَلم ؛ كذباً َاو فمْن َأْظَلم ؛ كذباً َأو 17
 ظ الالـ في )أظلم(وبتغلي

 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ افرتِِ افترى   17
 لو ثالثة البدؿ بآياتو بآياتو 17

 قَل اَتنبئوف قْل أَتنبئوف 18
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 18
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـوتعالِِ ى  وتعال 18
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فقِل ِانما فقْل ِإنما 20
 الراء بترقيق فانتِظُروا فانتِظُروا 20
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإذا و~مستهمُ  مستهْم ِإذا 21
 ثة البدؿلو ثال ءاياتنا ءاياتنا 21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مكراً ِاف مكراً ِإف 21
 الراء بترقيق يسيػّْرُكم  يسيػّْرُكم 22
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أحيط و~أنهمُ  أنهْم أحيط 22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لئَن اَنجيتنا لئْن أنجيتنا 22

 إذا  و~اىمُِجِِـأن أنجاىْم إذا 23
بالتقليل بخلٍف عنو في ) أنجاىم (، 
وبصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

  اإلشباع
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 23
 بضم العين متاعُ  متاعَ  23
 بالتقليل بخلٍف عنوِياالدنِِ الدنيا 23
 لٍف عنوبالتقليل بخِاىااِ؛ِأتِِالدنيِِ الدنيا ؛ أتاىا 24

24 
كماٍء أَنزلناه ؛ اأْلَرض 

 ؛ واأْلَنعاـ ؛  )معاً(
 ليالً َأو ؛ باأْلَمس 

؛  )معًا(كماٍء اَنزلناه ؛ ااَلرض 
 وااَلنعاـ ؛ ليالً َاو ؛ بااَلمس

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكل يْأكل 24
 الراء بترقيق قاِدُروف قاِدُروف 24
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 ااَليات آْلياتا 24
وإذا الهمزة، ولو ثالثة البدؿ،  بنقل حركة

ابُتدئ بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، 
 وإذا ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِرداِِ دارِ  25

 ؛ يشاُء ِولى ىليشاءَاَ  يشاُء ِإلى 25
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 اً مكسورةإبدالها واو 
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 25
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحسنِِـال الحسنى   26
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ذلٌة اْولػ ئك  ذلٌة ُأْولػ ئك 26
 لو ثالثة البدؿ السيئات السيئات 27
 لذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ا مظلماً اْولػ ئك  مظلماً ُأْولػ ئك 27
 ترقيق الراء جليو بالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ الناِر  27

مكانكْم أنتم ؛ كنتْم  28
 إيانا

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إيانا و~أنتم ؛ كنتمُ  و~مكانكمُ 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فكفِِ فكفى   29
  ية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع بواو لفظ إف و~وبينكمُ  وبينكْم إف  29
 بالتقليل بخلٍف عنوِىمموِلِ موالىم 30

واأْلَرض ؛ واأْلَبصار ؛  31
 اأْلَمر ؛ فْقْل َأفال 

 وااَلرض ؛ وااَلبصار ؛ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر ؛ فقَل َافال

 الراء وصالً  بترقيق يدبِرُ  يدبِرُ  31
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفأنِِ فأنى   32
 قرأ بالجمع كلماتُ  كلمتُ  33
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  33  
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفأنِِ فأنى   34
 أبدؿ الهمزة واواً  توفكوف تْؤفكوف 34
 بفتح الهاء ال يَػَهدّْي ال يَِهدّْي 35
 بالتقليل بخلٍف عنو ىِ يـُْهدِِأف  أف يُػْهَدى   35

 الإ و~أكثرىمُ  أكثرىْم إال 36
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ 

  اإلشباع



 جزء الحادي عشرفرش ال                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 261      

 

 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ظناً ِاال ظناً ِإال 36

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  ِافشيئاً  شيئاً ِإف 36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 القرءاف القرءاف 37
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 همزة مسبوقة بساكنال
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ يُفرتِِ يُفَترى   37
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِاهافرتِِ افتراه 38
 أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتوا فْأتوا 38
 أبدؿ الهمزة ألفاً فيهما ياتيهم تاويلو يْأتيهم تْأويلو 39
 أبدؿ الهمزة واواً  عاً()ميومن  )معاً(يْؤمن  40
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أنتم و~عملكمُ  عملكْم أنتم 41
 لو ثالثة البدؿ بريئوف بريئوف 41
 الراء بترقيق يبِصُروف يبِصُروف 43
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  44
 بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 45
 ترقيق الراء جليو بالتقليل قوالً واحداً، ِرالنهاِِ اِر النه 45
 الراء وصالً  بترقيق خِسرَ  خِسرَ  45
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أو و~نعدىمُ  نعدىْم أو 46
 بتغليظ الالـ يْظَلموف يْظَلموف 47
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـمتِِ متى   48
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فعاً ِاال ؛ أمٍة َاجٌل ِاذان نفعاً ِإال ؛ أمٍة َأجٌل ِإذا 49

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ جاَء اجلهم جلهماَ جاَء  جاَء َأجلهم 49
 إبدالها ألفاً مع القصر

 أبدؿ الهمزة ألفاً، وبترقيق الراء يستاِخُروف يستْأِخُروف 49

قْل أرءيتم ؛ إْف أَتاكم ؛  50
 َأو بياتاً 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل أرآيتم ؛ إَف اَتاكم ؛ بياتاً َاو

 ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 50
وجهاف: تسهيل الهمزة الثانية التي  لو

بعد الراء، أو إبدالها حرؼ مد مع 
 اإلشباع
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 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أرآيتم أرءيتم إف 50
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمِتِأ أتاكم 50
 لو ثالثة البدؿ ءامنتم ءامنتم 51

ـــٰنءاَ ن ؛ ػػػ  ءآلػػػ   51 ـٔ  ن؛ ءالػػػػ   لـــــٰنءاَ ن ؛ ءآلػػػػ   لــ

لورش في ىذه الكلمة نقل حركة الهمزة 
إلى الالـ وحذؼ الهمزة، أما ىمزة 

الوصل فلو فيها اإلبداؿ لحرؼ مد أو 
وز تسهيلها، وفي حالة اإلبداؿ يج

اإلشباع على األصل ويجوز القصر 
للحركة العارضة، وال يخفى أف لو في 
البدؿ المغير بالنقل الواقع بعد الالـ في 
) ءاف ( ثالثة أوجو: القصر والتوسط 

واإلشباع، ولكن ليس جميع أوجو البدؿ 
تتحقق مع األوجو الثالثة في ىمزة 
الوصل، فهناؾ أوجو جائزة وأخرى 

 وؿ (ممتنعة ) راجع األص
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 52
 لو ثالثة البدؿ ويستنبئونك ؛ ِإي  ويستنبئونك ؛ ِإي 53
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاي قْل ِإي 53
 بفتح ياء اإلضافة وربَي إنو وربْي إنو 53
  ذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ال ولَو َاف ؛ ااَلرض ولْو َأف ؛ اأْلَرض 54
 بتغليظ الالـ ظََلمت ؛ يْظَلموف  ظََلمت ؛ يْظَلموف 54
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 55
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىوىدِِ وىدىً  57
 أبدؿ الهمزة واواً  للمومنين  للمْؤمنين 57
 الراء وصالً  بترقيق خيرٌ  خيٌر  58
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أرآيتم قلَ  قْل َأرءيتم 59

 ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 59
وجهاف: تسهيل الهمزة الثانية التي  لو

 بعد الراء، أو إبدالها حرؼ مد باإلشباع
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها آهلل-قَل  قْل ءآهلل 59
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  إلشباعبصلة ميم الجمع بواو لفظية مع ا أـ و~لكمُ  لكْم أـ 59

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  قرءاف قرءاف 61
 الهمزة مسبوقة بساكن

61 
عمٍل ِإال ؛ شهوداً ِإذ ؛ 

 اأْلَرض ؛ مبيٍن َأال
 عمٍل ِاال ؛ شهوداً ِاذ ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ مبيٍن ِاال

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 63
 ترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، و ِىِ شرِِالب البشرى   64
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 64

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  64

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

  القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 بضم الياء وكسر الزاي ُيْحزِنك َيْحُزنك 65
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف   و~قولهمُ  قولهْم إف 65
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 66
 بتسهيل الهمزة الثانية نا ََشركاءَ  شركاَء ِإف 66
  مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظية إال و~ىمُ  ىْم إال 66
 بنقل حركة الهمزةالراء، و  بترقيق مبِصراً ِاف مبِصراً ِإف 67
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 67
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 68
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 69
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 70
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نوٍح ِاذ ؛ يكَن َامركم  نوٍح ِإذ ؛ يكْن َأمركم  71
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 71
 الراء بترقيق تنِظُروف تنِظُروف 71

72 
 مْن أجٍر ِإْف َأجري ؛ 

 أْف أكوف
 مَن َاجٍر ِاَف َاجري ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف اَكوف

 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 73
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رسالً ِالى رسالً ِإلى 74
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 لو ثالثة البدؿ فجاءوىم فجاءوىم 74
الهمزة واواً  بإبداؿ ليومنوا ليْؤمنوا 74  
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   75
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 75
 الراء وصالً  بترقيق لِسْحرٌ  لِسْحرٌ  76
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   77

 أِسْحرٌ  و~جاءكمُ  جاءكْم أِسْحرٌ  77
، بصلة ميم الجمع بواو مع اإلشباع
 وبترقيق الراء وصالً في )أسحر( 

 الراء بترقيق الساِحُروف الساِحُروف 77
 لو ثالثة البدؿ ءاباءنا ءاباءنا 78
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 78
 أبدؿ الهمزة واواً  بمومنين  بمْؤمنين 78

 فرعوُف وتوني فرعوُف ائتوني 79
وصاًل:أبدؿ الهمزة واواً، ابتداًء:  

 كحفص، وليس لو في البدؿ إال القصر 
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   80
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   81
 الراء وصالً  بترقيق الِسْحرُ  رُ الِسحْ  81
 لو ثالثة البدؿ ءامن ءامن 83
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِـل لموسى   83
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف  و~ومإليهمُ  ومإليهْم أف 83
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 83
 عنوبالتقليل بخلٍف ِىِ موسِِ موسى   84

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءامنتم و~كنتمُ  كنتْم ءامنتم 84
 ، ولو ثالثة البدؿاإلشباع

 بالتقليل قوالً واحداً ِـفرينـالكــ ِِ فرينػػػػ  الك 86
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   87
 لو ثالثة البدؿ تبوءا تبوءا 87

ؼ ] مستثنى [، الراء مفخمة لوقوع حر  بمصر بمصر 87
 االستعالء بينها وبين الكسرة
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 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 87
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 87
 بالتقليل بخلٍف عنوِا؛ِالدنيِِِىِ موسِِ ؛ الدنيا موسى   88
 لو ثالثة البدؿ ءاتيت ءاتيت 88
 بفتح الياء لَيِضلوا لُيِضلوا 88
همزة واواً ال بإبداؿ يومنوا يْؤمنوا 88  
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلليم اأْلَليم 88
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قُد اجيبت قْد ُأجيبت 89
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ )معاً(إسرآئيل  )معاً(إسرآئيل  90
 لو ثالثة البدؿ )معاً(ءامنت   )معاً(ءامنت  90
ـــٰنءاَ ن ؛ ػػػ  ءآلػػػ   91 ـٔ  ( 51تقدـ حكمها في اآلية )  ن؛ ءالػػػػ   لـــــٰنءاَ ن ؛ ءآلػػػػ   لــ
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية  92
 الراء بترقيق كثيراً  كثيراً  92
 بنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ  اياتنا-عَن  عْن ءاياتنا 92
 صر البدؿ] مستثنى [، يفخم الراء، ويق إسرآئيل إسرآئيل 93
 لو ثالثة البدؿ يقرءوف يقرءوف 94
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 95
 قرأ بالجمع كلماتُ  كلمتُ  96
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  96  
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية  97
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلليم اأْلَليم 97

 امنت-قريٌة  قريٌة ءامنت 98
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ 
 لو ثالثة البدؿ إيمانها ؛ ءامنوا إيمانها ؛ ءامنوا 98
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 98
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~متعناىمُ  متعناىْم إلى 98
 لو ثالثة البدؿ آلمن آلمن 99
جميعاً َأفأنت اأْلَرض ؛ 99   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ جميعاً َافأنت 
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنين  مْؤمنين 99
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لنفٍس َاف لنفٍس َأف 100
 أبدؿ الهمزة واواً  تومن تْؤمن 100
 ن بالضمتخلص من التقاء الساكني قُل انظروا قِل انظروا 101
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 101

 ااَليات اآْليات 101

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
إذا ابُتدئ بهمزة الوصل ولو ثالثة البدؿ، 

فلو ثالثة البدؿ، إذا ابُتدئ بالالـ فلو 
 القصر

الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  101  
 الراء بترقيق ينتِظُروف ؛ فانتِظُروا  تِظُروف ؛ فانتِظُرواين 102
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 103
 بفتح النوف الثانية، وتشديد الجيم نُػَنجّْ  نُػْنجِ  103
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 103
  ة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمز  ولكَن َاعبد ؛ أَف اَكوف ولكْن َأعبد ؛ أْف َأكوف 104
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكميتوفِِ يتوفاكم 104
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 104
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وأَف َاقم وأْف َأقم 105
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اىتدِِ اىتدى   108
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يوحِِ يوحى   109
 الراء وصالً  بترقيق خيرُ  خيُر  109
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 ( سورة ىود   11) 
 

 بتقليل الراء فيها قوالً واحداً ِالرِِ الر 1

كتاٌب ُأحكمْت ءاياتو ؛  1
 خبيٍر َأال

 اياتو ؛ –كتاٌب احكمَت 
 خبيٍر َاال

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 ولو ثالثة البدؿ في ) ءاياتو (

 بترقيق الراء وصالً   نذيٌر وبشيرٌ  نذيٌر وبشيرٌ  2
 بترقيق الراء استغِفُروا استغِفُروا 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حسناً ِالى ؛ كبيٍر ِالى حسناً ِإلى ؛ كبيٍر ِإلى 3
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  3
 أبدؿ الهمزة واواً  ويوت ويْؤت 3
 ضافة بفتح ياء اإل فإنَي أخاؼ فإنْي أخاؼ 3
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  4

 قديٌر َاال قديٌر َأال 4
بنقل حركة و  بترقيق الراء وصاًل ووقفاً،

  الهمزة للساكن الذي قبلها
 بترقيق الراء يِسرُّوف يِسرُّوف 5
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 7
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أحسن  و~أيكمُ  و~ليبلوكمُ  ليبلوكْم أيكْم أحسن  7
 بترقيق الراء وصالً  ِسْحرٌ  ِسْحرٌ  7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولئَن َاخرنا ولئْن َأخرنا  8
 لهمزة ألفاً أبدؿ ا ياتيهم يْأتيهم 8
 لو ثالثة البدؿ يستهزءوف يستهزءوف 8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولئَن َاذقنا ااِلنساف ولئْن َأذقنا اإِلنساف 9
 لو ثالثة البدؿ ليئوس ليئوس 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولئَن َاذقناه ؛ فخوٌر ِاال ولئْن َأذقناه ؛ فخوٌر ِإال 10
 لو ثالثة البدؿ السيئات السيئات 10
 بفتح ياء اإلضافة عنَي إنو إنو ~عني 10
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  مغِفَرٌة ؛ كبيٌر  مغِفَرٌة ؛ كبيرٌ  11
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يوحِِ يوحى   12

كنٌز َأف ؛ ملٌك ِإنما ؛  12
 وكيٌل أـَ

  الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة  كنٌز َاف ؛ ملٌك ِانما ؛ وكيٌل اَـ

 بترقيق الراء وصالً  نذيرٌ  نذيرٌ  12
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  12
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِاهافرتِِ افتراه 13
 أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتوا فْأتوا 13
  كن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للسا  فهَل اَنتم فهْل أَنتم 14
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 15
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أعمالهم و~إليهمُ  إليهْم أعمالهم 15

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  16

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 

بالالـ فلو فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
  القصر، وال يخفى ترقيق الراء

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   17
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رحمًة اْولػ ئك ؛ ااَلحزاب رحمًة ُأْولػ ئك؛ اأْلَحزاب 17
 بإبداؿ الهمزة واواً  )معاً(يومنوف  )معاً(يْؤمنوف  17

، حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل ومَن َاْظَلم ومْن َأْظَلم 18
 وبتغليظ الالـ

 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ افرتِِ افترى   18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كذباً اْولػ ئك ؛ ااَلشهاد  كذباً ُأْولػ ئك ؛ اأْلَشهاد 18
  إلشباعبصلة ميم الجمع بواو لفظية مع ا أال و~ربهمُ  ربهْم أال 18

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  19
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بترقيق الراء كاِفُروف كاِفُروف 19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ مَن َاولياء اأْلَرض ؛ مْن َأولياء 20
 رقيق الراءبت يبِصُروف يبِصُروف 20
 بترقيق الراء خِسُروا خِسُروا 21

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  22

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

  القصر، وال يخفى ترقيق الراء
  للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة  اأْلَخسروف اأْلَخسروف 22
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 23
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أْولػ ئك  و~ربهمُ  ربهْم أْولػ ئك 23
 ، وبالتقليل بخلٍف عنوبنقل حركة الهمزةِىِ كاَلعمِِ كاأْلَعمى   24
  للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة وااَلصم ؛ مثالً اَفال واأْلَصم ؛ مثالً َأفال 24
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 24

25 
ولقْد َأرسلنا نوحاً ِإلى ؛ 

 مبيٌن َأف
 ولقَد اَرسلنا نوحاً ِالى ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبيٌن َاف

 بترقيق الراء وصالً  نذيرٌ  نذيرٌ  25
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 26
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يوـٍ اَليم ليميوـٍ أَ  26
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 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ ؛ِنرِِِ)معاً(اكِنرِِ ؛ نرى   )معاً(نراؾ  27
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أراذلنا و~ىمُ  ىْم أراذلنا 27

ية التي بعد وجهاف: بتسهيل الهمزة الثان ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 28
 الراء، أو بإبدالها ألف مع اإلشباع

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أرآيتمُ  أرءيتْم إف 28
 لو ثالثة البدؿ، وبالتقليل بخلٍف عنوِيِ ـوءاتانِِ وءاتاني   28
 بفتح العين وتخفيف الميم فَػَعِمت فَػُعمّْت 28
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ىاأنلزمكمو  و~عليكمُ  عليكْم أنلزمكموىا 28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مااًل ِاَف َاجري مااًل ِإْف َأجري  29
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 29

 اكمأرِِولكنَي  أراكم ~ولكني 29
بفتح ياء اإلضافة، وبالتقليل قوالً واحداً 

 في ) أراكم (، وترقيق الراء جلي
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أفال و~طردتهمُ  طردتهْم أفال 30
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 30
 أبدؿ الهمزة واواً  يوتيهم يْؤتيهم 31
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  31
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إني و~أنفسهمُ  أنفسهْم إني 31
 بفتح ياء اإلضافة اً إنَي إذ إذاً  ~إني 31
 أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتنا فْأتنا 32
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيكم يْأتيكم 33
 بفتح ياء اإلضافة نصحَي إف إف ~نصحي 34
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف َاردت أَف اَنصح إْف أردت أْف أنصح  34
 لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو  ِإف و~لُكمُ  لُكْم ِإف 34
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِاهافرتِِ افتراه 35
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 35
 بترقيق الراء ِإْجَرامي  ِإْجَرامي 35
 لو ثالثة البدؿ وأوحي وأوحي 36
  بلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي ق نوٍح اَنو نوٍح أَنو 36
 أبدؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 36
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 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة امن-قَد  قْد َءامن 36
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 37
 بترقيق الراء سِخُروا سِخُروا 38
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيو يْأتيو 39

زة الثانية، أو وجهاف: بتسهيل الهم ؛ جاَء آمرنا ا مرناجاَء  جاَء َأمرنا 40
 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع

 بكسر الالـ من غير تنوين كلِ  كلٍ  40

 امن-ومَن  ومْن َءامن 40
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 لو ثالثة البدؿ
 لو ثالثة البدؿ ءامن ءامن 40
 بضم ميم، وبالتقليل قواًل واحداً ِاىاِجرِِـمُِِاهاِجرِ ـمِ  41
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاومرسِِ ومرساىا 41
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ونادِِ ونادى   42
 بكسر الياء مع بقاء التشديد يا بنيّْ  يا بنيَّ  42
 بإظهار الباء اركْب َمعنا اركب مَّعنا 42
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكـ ِــفرين ػػفرينالكػ   42
 لو ثالثة البدؿ سآوي سآوي 43
  قل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابن مَن اَمر مْن َأمر 43
 أبدؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ػسماُء َوقلعيويػ   ػسماُء َأقلعيويػ   44
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر األمر 44
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ونادِِ ونادى   45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىلي مْن َأىلي 45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىلك مْن َأىلك 46
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيرُ  46

بفتح الالـ وتشديد النوف مكسورة،  ےتسأَلنّْ  تسأْلنِ  46
 وإثبات ياء زائدة وصالً وحذفها وقفاً 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها علٌم ِاني علٌم ِإني 46
 بفتح ياء اإلضافة إنَي َأعظك عظكأَ  ~إني 46
 بفتح ياء اإلضافة إنَي َأعوذ َأعوذ ~إني 47
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف َاسألك أْف َأسألك 47
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 48
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل مَن اَنباء ؛ فاصبِر ِاف مْن أَنباء ؛ فاصبْر ِإف 49

عاٍد َأخاىم ؛ مْن ِإلػ و ؛  50
 إْف أَنتم

 ىاٍد َاخاىم ؛ مِن الػ و ؛
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف اَنتم 

 بترقيق الراء غيُره غيُره 50
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إال و~أنتمُ  أنتْم إال  50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أجراً ِاَف َاجري جري أجراً ِإْف أَ  51
 بفتح باء اإلضافة فطرنَي أفال أفال ~فطرني 51
 بترقيق الراء استغِفُروا استغِفُروا 52
 ىاتكرار ل] مستثنى [، الراء مفخمة  مدراراً  مدراراً  52
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قوًة ِالى قوًة ِإلى 52
 لو ثالثة البدؿ ءالهتنا ءالهتنا 53
 أبدؿ الهمزة واواً  بمومنين  بمْؤمنين 53
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِاكرِِـاعت اعتراؾ 54
 لو ثالثة البدؿ ءالهتنا ءالهتنا 54
 بفتح ياء اإلضافة إنَي ُأشهد ُأشهد ~إني 54
 بترقيق الراء تنِظُروف تنِظُروف 55
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها دابٍة ِاال ِإال دابةٍ  56
 لو ثالثة البدؿ ءاخذ ءاخذ 56
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 56
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فقَد اَبلغتكم ؛ شيئاً ِاف فقْد أبلغتكم ؛ شيئاً ِإف 57
 بترقيق الراء  غيرَكم  غيرَكم 57
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً ؛ شيٍء  يٍء شيئاً ؛ ش 57

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ جاَء آمرنا مرنااَ جاَء  جاَء َأمرنا 58
 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 58
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 59
 وترقيق الراء جلي، بالتقليل قوالً واحداً ِرجباِِ جبارٍ  59
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 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 60
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أال و~ربهمُ  ربهْم أال  60
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مِن ِالػ و ؛ ااَلرض مْن إلػ و ؛ اأْلَرض 61
 ءبترقيق الرا غيُره ؛ فاستغِفُروه غيُره ؛ فاستغِفُروه 61
 بالتقليل بخلٍف عنوِاناأتنهِِ أتنهانا 62
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤنا ءاباؤنا 62

 ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 63
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية التي بعد 

 الراء، أو بإبدالها ألف مع اإلشباع
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أرآيتمُ  أرءيتْم إف 63
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنو ِيـاناتِِوء وءاتاني 63
 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  63

 ءاية و~لكمُ  لكْم ءاية 64
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكل ؛ فياخذكم تْأكل ؛ فيْأخذكم 64
 بالتقليل قوالً واحداً ِركمداِِ داركم 65
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيرُ  65

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ جاَء آمرنا مرنااَ جاَء  جاَء َأمرنا 66
 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 66

بنقل حركة الهمزة للساكن بفتح الميم، و  يوَمئٍذ ِاف يوِمئٍذ ِإف 66
  الذي قبلها

 بتغليظ الالـ واظََلم ظََلموا 67
 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمدياِِ ديارىم 67

، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصاًل: بتنوين  كفروا  ثَُموداً  كفروا  ثَُموَداْ  68
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أال و~ربهمُ  ربهْم أال 68
 وترقيق الراء جليواحداً، بالتقليل قوالً ِىِ بالبشرِِ بالبشرى   69
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ِاءِِرِِ رءا 70
بتقليل الراء والهمزة قواًل واحداً، ولو 

ثالثة البدؿ وقفاً، أما وصالً فمد منفصل 
 عماًل بأقوى السببين

 بترقيق الراء نِكَرىم نِكَرىم 70
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تخِف ِانا تخْف ِإنا 70

 وراِء ِإسحاؽ 71
 ؛  اقسحاَ وراِء 
 سحاؽ ~وراِء ي

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 
 بإبدالها ياًء مع اإلشباع

 بضم الباء يعقوبُ  يعقوبَ  71
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـيـــ ـويلتِِ ػػويلتى  يػػ   72

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ ءالد لدءاَ  ءأَلد 72
 بإبدالها ألفاً مع القصر

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ِاف شيخاً  شيخاً ِإف 72
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  لَشيٌء  لَشيءٌ  72
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَمر مْن َأمر 73
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أىل و~عليُكمُ  عليُكْم أىل 73
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها براىيم ؛ لوٍط ِافعِن اِ  عْن ِإبراىيم ؛ لوٍط ِإف 74
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِىِ البشرِِ  البشرى   74
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حليٌم َاواه حليٌم َأواه 75

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو َمرَ؛َجاء َآمرجاء َاَ  جاَء َأمر 76
 ا ألفاً مع اإلشباعبإبداله

 ءاتيهم و~إنهمُ  إنهْم ءاتيهم 76
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ 
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيرُ  76
 باإلشماـ ) راجع األصوؿ ( س يء سيء 77
 لو ثالثة البدؿ السيئات السيئات 78
 بفتح ياء اإلضافة ضيفَي أليس أليس ~ضيفي 78

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اوي-لَو َاف ؛ قوًة َاَو  لْو َأف ؛ قوًة َأْو َءاوي 80
 ولو ثالثة البدؿ في ) ءاوي (
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 فٱسر فَأسر 81
بهمزة وصل بدؿ ىمزة القطع، ويجوز 
لورش وحفص في حاؿ الوقف التفخيم 

 والترقيق للراء، والترقيق أولى
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~أحد ؛ أصابهمُ  و~نُكمُ م منُكْم أحد ؛ أصابهْم إف 81
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أحٌد ِاال أحٌد ِإال 81

َجاء َا مرناَ؛َجاء َآمرنا جاَء َأمرنا 82
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  مِن ِالػ و مْن ِإلػ و 84
 بترقيق الراء غيُره غيُره 84

 ~أراكم ؛ إني ~إني 84
 أخاؼ

بفتح ياء اإلضافة فيهما، وبالتقليل قوالً  ؛ إنَي أخاؼ اكمأرِِإنَي 
 وترقيق الراء جليواحداً في ) أراكم (، 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 85
 بترقيق الراء وصالً  ٌر خي خيٌر  86
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإف و~لُكمُ  لُكْم ِإف 86
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنين  مْؤمنين 86

بالجمع، أي بواو مفتوحة قبل األلف،  أَصَلواُتك أصاَلُتك 87
 تغليظ الالـلو و 

 أبدؿ الهمزة ألفاً  تامرؾ تْأمرؾ 87
 ثالثة البدؿ لو ءاباؤنا ءاباؤنا 87
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَو َاف أْو َأف 87

 ؛ نشاُء ِونك نكاَ نشاُء  نشاُء ِإنك 87
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها واواً مكسورة

 ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 88
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية التي بعد 

 شباعالراء، أو بإبدالها ألف مع اإل

أرءيتْم إف ؛ أخالفكْم  88
 إلى

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلى و~إف ؛ أخالفكمُ  و~أرآيتمُ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أُف اخالفكم ؛ إُف اريد أْف ُأخالفكم ؛ إْف أُريد 88
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمهِِـأن أنهاكم 88
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ح ااِلْصاَل  اإْلِْصاَلح 88
 وبتغليظ الالـ

 بفتح ياء اإلضافة توفيقَي إال إال ~توفيقي 88
 بفتح ياء اإلضافة شقاقَي أف أف ~شقاقي 89
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نوٍح َاو ؛ ىوٍد َاو نوٍح َأو ؛ ىوٍد َأو 89
 راءبترقيق ال واستغِفُروا واستغِفُروا 90
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  91
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِاكلنرِِ لنراؾ 91
 بفتح ياء اإلضافة أرىطَي أعز أعز ~أرىطي 92
 بإدغاـ الذاؿ في التاء واتخذتُّموه واتخْذُتموه 92
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ظهرياً ِاف ظهرياً ِإف 92
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإف و~مكانتُكمُ  ُكْم ِإفمكانت 93
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيو يْأتيو 93

َجاء َا مرناَ؛َجاء َآمرنا جاَء َأمرنا 94
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 94
 ظ الالـبتغلي ظََلموا ظََلموا 94
 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمدياِِ ديارىم 94
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَرسلنا ؛ مبيٍن ِالى  ولقْد َأرسلنا ؛ مبيٍن ِإلى  96
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   96
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 96
 أبدؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 98
 أبدؿ الهمزة ياءً  سبي بئس 99
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَنباء مْن أَنباء 100
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِىِ القرِِ القرى   100
 بتغليظ الالـ ظََلمناىم ؛ ظََلموا ظََلمناىم ؛ ظََلموا 101

فظية مع بصلة ميم الجمع بواو ل ءالهتهم و~عنهمُ  عنهْم ءالهتهم 101
 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  101
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وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو َ؛َجاء َآمرَمرجاء َاَ  جاَء َأمر 101
 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع

 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  101
 وترقيق الراء جليحداً، بالتقليل قوالً واِىِ القرِِ القرى   102
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ظالمٌة ِاف ؛ شديٌد ِاف ظالمٌة ِإف ؛ شديٌد ِإف 102
 لو ثالثة البدؿ آلية آلية 103

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  103

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 

، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو فلو ثالثة البدؿ
 القصر، وال يخفى ترقيق الراء

 أبدؿ الهمزة واواً، وبترقيق الراء نَوخُّْره نَؤخُّْره 104
 أبدؿ الهمزة ألفاً، وأثبت ياء زائدة وصالً  ےيات يْأتِ  105
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نفٌس ِاال نفٌس ِإال 105
 وترقيق الراء جليل قوالً واحداً، بالتقليِرالناِِ الناِر  106
 بترقيق الراء وصالً  زفيرٌ  زفيرٌ  106
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 107
 بفتح السين َسعدوا ُسعدوا 108
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 108
 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  108
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤنا ءاباؤنا 109
 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  109

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتينا-ولقَد  ولقْد ءاتينا 110
 لو ثالثة البدؿ

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىموسِِ موسى 110

 َلَما كاّلً وإْف   َلمَّا كاّلً وإفَّ   111
؛ وإخفاء مبإسكاف النوف، وتخفيف المي

 النوف عند الكاؼ جلي
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإنو و~أعمالهمُ  أعمالهْم ِإنو 111
 بترقيق الراء وصالً  خبيرٌ  خبيٌر  111
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تطغوِا ِانو تطغْوا ِإنو 112
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 بترقيق الراء وصالً  بصيرٌ  بصيرٌ  112
 بتغليظ الالـ َلمواظَ  ظََلموا 113
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاولياء مْن َأولياء 113
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 114
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِىِ رِ؛ِذكرِِالنهاِِ النهاِر ؛ ذكرى   114
 لو ثالثة البدؿ السيئات السيئات 114
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أولوا و~بلُكمُ ق قبلُكْم أولوا 116
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ ممَن اَنجينا اأْلَرض ؛ ممْن أَنجينا 116
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 116
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِىِ القرِِ القرى   117
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها باءمَن اَن مْن أَنباء 120
 وال إبداؿ لو فيهالو ثالثة البدؿ،  فؤادؾ فؤادؾ 120
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِىِ وذكرِِ وذكرى   120
 أبدؿ الهمزة واواً  للمومنين  للمْؤمنين 120
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  121
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإنا و~كانتُكمُ م مكانتُكْم ِإنا 121
 بترقيق الراء وانتِظُروا ؛ منتِظُروف  وانتِظُروا ؛ منتِظُروف 122
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ ااَلمر واأْلَرض ؛ اأْلَمر 123

 
 ( سورة يوسف 12 )

 

 بتقليل الراء قواًل واحداً ِالرِِ الر 1
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 1

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  قرءاناً  قرءاناً  2
 الهمزة مسبوقة بساكن

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 3
 الهمزة مسبوقة بساكن

 بكسر الياء مع بقاء التشديد يا بنيّْ  يا بنيَّ  5
 بالتقليل بخلٍف عنوِكرءياِِ رءياؾ 5
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كيداً ِاف ؛ لاِلنساف يداً ِإف ؛ لإْلِنسافك 5
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويل تْأويل  6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحاديث اأْلَحاديث 6
 لو ثالثة البدؿ ءاؿ ءاؿ 6
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 7
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل عصبٌة ِاف عصبٌة ِإف  8
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم اقتلوا مبينٍ  اقتلوا مبينٍ  8
 قرأ بالجمع بدؿ اإلفراد غيابات غيابت 10

 تامـن ـاْاــنْ ــمْتأ 11
أبدؿ الهمزة ألفاً، ولو اإلشماـ والرـو  

 كحفص
 بكسر العين وصالً  يرتعِ  يرتعْ  12

 ْحزِننَي أفلَيُ  أف ~لََيْحُزنني 13
بضم الياء وكسر الزاي، وفتح ياء 

 اإلضافة
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلو يْأكلو  13
 أبدؿ الهمزة ياءً  الذيب الذْئب 13
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لئَن اَكلو ؛ عصبٌة ِانا لئْن َأكلو ؛ عصبٌة ِإنا 14
 أبدؿ الهمزة ياءً  الذيب الذْئب 14
 بترقيق الراء لخاِسُروف لخاِسُروف 14
 قرأ بالجمع غيابات غيابت 15

لو ثالثة البدؿ وقفاً، أما وصاًل فمنفصل  وجاءو وجاءو 16
 عماًل بأقوى السببين

 أبدؿ الهمزة ياءً  الذيب الذْئب 17
 أبدؿ الهمزة واواً  بمومن بمْؤمن 17
 لو ثالثة البدؿ وجاءو وجاءو 18
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أمراً  و~أنفسكمُ  ~ولُكمُ  لُكْم أنفسكْم أمراً  18
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفأدلِِ فأدلى   19

بزيادة ألف بعد الراء وبفتح الياء، ِيـــ ـبشرِايَِ ػػبشرى  يػ   19
 وبالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جلي

 يبالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جلِاهاشرتِِ اشتراه 21
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 مصر مصر 21

[، الراء مفخمة لوقوع  وصالً  ] مستثنى
؛ أما حرؼ االستعالء بينها وبين الكسرة

وقفاً فاختلف فيها بين التفخيم والترقيق، 
 والتفخيم أولى

] مستثنى [، الراء مفخمة، ألف الميم  المرأتو المرأتو 21
 الساكنة سبقها كسرة عارضة

 تقليل بخلٍف عنوبالِىِ اهِ؛ِعسِِمثوِِ مثواه ؛ عسى   21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 21
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويل تْأويل  21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحاديث اأْلَحاديث 21
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناه ءاتيناه 22
  بلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي ق ااَلبواب اأْلَبواب 23
 بكسر الهاء ِىيت َىيت 23
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أحسن أحسن ~ربي 23
 بالتقليل بخلٍف عنوِايمثوِِ مثواي 23

بتقليل الراء والهمزة قواًل واحداً، ولو ِاءِِرِِ رءا 24
 ثالثة البدؿ

 بتسهيل الهمزة الثانيةَنهوالفحشاء َاَ  والفحشاَء ِإنو 24

 لدا لدا 25
قليل فيها ألنها رسمت ] مستثنى [ ال ت

 بألف ممدودة في جميع المصاحف

25 
مْن َأراد ؛ سوءاً ِإال ؛ 

 عذاٌب أَليم
 مَن اَراد ؛ سوءاً ِاال ؛ 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىلها مْن َأىلها 26

مزة قواًل واحداً، ولو بتقليل الراء والهِاءِِرِِ رءا 28
 ثالثة البدؿ

 لو ثالثة البدؿ الخاطئين الخاطئين  29

] مستثنى [، الراء مفخمة، ألف الميم  امرأت امرأت 30
 الساكنة سبقها كسرة عارضة

 بالتقليل بخلٍف عنو ) في األلف األولى(ِاىافتِِ فتاىا  30
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  قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي حباً ِانا حباً ِإنا 30
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جلي اىالنرِِ لنراىا 30
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أرسلِت ِاليهن ؛ بشراً ِاف أرسلْت ِإليهن؛ بشراً ِإف 31
 لو ثالثة البدؿ وءاتت وءاتت 31
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم وقالُت اخرج وقالِت اخرج 31
 لو ثالثة البدؿ ءامره ءامره 32
 ألنو واوي ال تقليل فيو بدا بدا 35

 ااَليات اآْليات 35

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ بهمزة ولو ثالثة البدؿ، 

الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 
 بالالـ فلو القصر

 بفتح ياء اإلضافة )معاً(إنَي أراني  )معاً(أراني  ~إني 36
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِاك؛ِنرِِِ)معاً(يِـانأرِِ ؛ نراؾ )معاً(أراني 36

 أعِصُر ؛ ~أراني 36
 أحمل  ~أراني 

 بفتح ياء اإلضافة أحمل  يَِـانأرِِأعِصُر ؛  يَِـانأرِِ

 ااَلخر األَخر 36

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
ابُتدئ  وإذاوىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ، 

بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا 
 ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكل ؛ بتاويلو تْأكل ؛ بتْأويلو 36
 بترقيق الراء وصالً  أعِصُر ؛ الطيرُ  أعِصُر ؛ الطيرُ  36
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ؛ بتاويلو )معاً(ياتيكما  يْأتيكما ) معًا( ؛ بتْأويلو 37
 بفتح ياء اإلضافة  ربَي إني إني ~يرب 37
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  37

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  37
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بترقيق الراء كاِفُروف كاِفُروف 37
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في األلف مطلقاً، وكذلك  ثة البدؿلو ثال ءاباءَي إبراىيم إبراىيم ~ءاباءي 38
 ] وقفاً [، وبفتح ياء اإلضافة في الياء

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  38

َءا ربابَ؛َءآرباب ءَأرباب 39
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع 

 خيٌر اَـ خيٌر أـَ 39
بنقل حركة الهمزة و بترقيق الراء وصاًل، 

 للساكن الذي قبلها
 لو ثالثة البدؿ وءاباؤكم وءاباؤكم 40
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سلطاٍف ِاف سلطاٍف ِإف 40

 ااَلخر اآْلخر 41

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وإذا ابُتدئ وىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ، 

وإذا بهمزة الوصل فلو ثالثة البدؿ، 
 ابُتدئ بالالـ فلو القصر

 بتغليظ الالـ فيْصَلب فيْصَلب 41
 أبدؿ الهمزة ألفاً  فتاكل فتْأكل 41
 بترقيق الراء وصالً  الطيرُ  الطيرُ  41
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر 41
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهفأنسِِ فأنساه 42
 راء وصالً بترقيق ال ِذْكَر  ِذْكَر  42
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أرى أرى ~إني 43
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ أرِِ أرى   43
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلهن يْأكلهن 43
 أبدؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة المْلُ َوفتوني المْلُ َأفتوني 43
 بالتقليل بخلٍف عنوِاِايِ؛ِللرؤيِِرؤيِِ رؤياي ؛ للرؤيا 43
 أبدؿ الهمزة ألفاً  بتاويل بتْأويل 44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحالـ اأْلَحالـ 44
 ألنو واوي ال تقليل فيو نجا نجا 45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أمٍة اَنا أمٍة أَنا 45
 مد المشبع وصالً بإثبات األلف مع ال أنآ أُنبئكم أنا أُنبئكم 45
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 أبدؿ الهمزة ألفاً  بتاويلو بتْأويلو 45
  أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلهن يْأكلهن 46
 بفتح ياء اإلضافة لعلَي أرجع أرجع ~لعلي 46
 وال إبداؿ فيهابإسكاف الهمزة،  دْأباً  دأَباً  47
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 47
 ؿ الهمزة ألفاً أبد ياتي ؛ ياكلن يْأتي ؛ يْأكلن 48
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 49
 بترقيق الراء يعِصُروف يعِصُروف 49

 الملك وتوني الملُك ائتوني 50
وصاًل: أبدؿ الهمزة واواً، ابتداًء:  
 كحفص، ولو في البدؿ القصر فقط

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ارجِع ِالى ارجْع ِإلى 50

 ػػنلَػػػػ  ٱ ػػنػػ  لػػ َ ٱ 51

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
ولو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة 
الوصل فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ 

 بالالـ فلو القصر
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َلَم َاخنو َلْم َأخنو 52
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 اإلضافة بفتح ياء نفسَي إف ؛ ربَي إف إف ~إف ؛ ربي ~نفسي 53

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ال~؛ بالسوِء ي الاَ بالسوِء  بالسوِء ِإال 53
 بإبدالها ياًء مع اإلشباع

وصاًل: أبدؿ الهمزة واواً، ابتداًء:   الملُك وتوني الملُك ائتوني  54
 كحفص، ولو في البدؿ القصر فقط

 اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس مكيٌن اَمين مكيٌن َأمين 54
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 55
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 56

 وااَلِخَرة  واآْلِخَرة  57
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 ء وصالً بترقيق الرا خيرٌ  خيرٌ  57
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 57
 بتسهيل الهمزة الثانيةَخوةوجاء َاَ  وجاَء ِإخوة 58
 بترقيق الراء منِكُروف منِكُروف 58

وصاًل: أبدؿ الهمزة ألفًا، ابتداًء:   قاَؿ اتوني قاَؿ ائتوني 59
 كحفص، ولو في البدؿ القصر فقط 

  مزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة اله مَن اَبيكم مْن أبيكم 59
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أال و~أبيُكمُ  أبيُكْم أال 59
 بفتح ياء اإلضافة، ولو ثالثة البدؿ أنَي أوفي أوفي ~أني 59
 بترقيق الراء وصالً  خيرُ  خيرُ  59
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتوني تأتوني 60

نوف وحذؼ األلف بتاء مكسورة بدؿ ال لفتيِتو لفتيانو 62
 التي قبلها

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امنكم-ىَل  ىْل ءامنكم 64
 ولو ثالثة البدؿ

 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  64
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بكسر الحاء وسكوف الفاء، وحذؼ  ِحْفظاً  َحاِفظاً  64
 األلف

  كة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حر  ردِت ِاليهم ؛ ردِت ِالينا ردْت ِإليهم ؛ ردْت ِإلينا 65
 بترقيق الراء وصالً  نميُر ؛ يسيٌر  نميُر ؛ يسيرٌ  65
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لُن ارسلو لْن أُرسلو 66
 أبدؿ الهمزة واواً  توتوف تْؤتوف 66
 أبدؿ الهمزة ألفاً  لتاتنني لتأتنني 66
 لو ثالثة البدؿ ءاتوه ءاتوه 66
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَبواب ؛ شيٍء ِاف بواب ؛ شيٍء ِإفمْن أَ  67
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  67
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أبوىم و~أمرىمُ  أمرىْم أبوىم 68

 َشيٍء ِاال َشيٍء ِإال 68
شباع، لو في اللين المهموز التوسط واإل

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاقضِِ قضاىا 68
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِىِ ءاوِِ ءاوى   69
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أنا  أنا ~إني 69
 وصاًل: بإثبات األلف مع المد المشبع  أنآ أخوؾ أنا أخوؾ 69

وبنقل حركة  أبدؿ ىمزة ) مؤذف ( واواً، موذٌف أيتها مؤذٌف أَيتها 70
  للساكن الذي قبلهاالهمزة في ) أيتها ( 

 بترقيق الراء وصالً  العيرُ  العيرُ  70
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 73
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة )معاً(وعاِء َيخيو  )معاً(وعاِء َأخيو  76
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياخذل ليأخذ 76
 بكسر التاء دوف تنوين درجاتِ  درجاتٍ  76
 بترقيق الراء كبيراً  كبيراً  78
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فخَذ َاحدنا فخْذ َأحدنا 78
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِاكنرِِ نراؾ 78
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ناخذ نْأخذ 79
  لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع اسَتيئسوا  ئسوااسَتي 80
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بترقيق الراء، وبصلة ميم الجمع بواو  ألم و~كبيُرىمُ  كبيُرىْم ألم 80
 لفظية مع اإلشباع 

80 
قْد َأخذ ؛ فلْن أبرح 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد َاخذ ؛ فلَن اَبرح ااَلرض اأْلَرض

 الهمزة ألفاً أبدؿ  ياذف يْأذف 80
 بفتح ياء اإلضافة فيهما لَي أبَي أو أو ~أبي ~لي 80
 بترقيق الراء وصالً  خيُر  خيرُ  80
 بترقيق الراء وصالً  والعيرَ  والعيرَ  82
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أمراً  و~أنفسكمُ  و~لكمُ  لكْم أنفسكْم أمراً  83
 ى الوقفبالتقليل بخلٍف عنو لدِىعسِِ عسى 83
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيني يْأتيني 83
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جميعاً ِانو جميعاً ِإنو 83
ِ؛ِيـــ ۤـٰـأسفِِـوتولِِ ػأسفى  ػػ  ػ؛ يػ وتولى   84  بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ ى 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حرضاً َاو حرضاً َأو 85
 بفتح ياء اإلضافة  وحزنَي إلى إلى ~وحزني 86
  لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع تيئسوا ؛ ييئس تيئسوا ؛ ييئس 87
 بترقيق الراء الكاِفُروف الكاِفُروف 87
 بالتقليل بخلٍف عنوِاةمزجِِ مزجاة 88
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ اَنتم إْذ أَنتم 89
 ل الهمزة الثانيةبتسهي نك•أَ  َأِءنك 90

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اثرؾ-لقَد  لقْد ءاثرؾ 91
 ولو ثالثة البدؿ

 لو ثالثة البدؿ لخاطئين لخاطئين 91
 بترقيق الراء وصالً  يغِفرُ  يغِفرُ  92
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يات ؛ واتوني يْأت ؛ وْأتوني 93
 بترقيق الراء بصيراً  بصيراً  93
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجمعين و~بأىلكمُ  كْم أجمعينبأىل 93
 بتغليظ الالـ فَصَلت فَصَلت 94
 بترقيق الراء وصالً  العيرُ  العيرُ  94
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 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إني و~أبوىمُ  أبوىْم إني 94
 بترقيق الراء البشيُر ؛ بصيراً  البشيُر ؛ بصيراً  96
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهألقِِ ألقاه 96
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَلَم اَقل أَلْم َأقل 96
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إني و~لكمُ  لكْم إني 96
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أعلم أعلم ~إني 96
 لو ثالثة البدؿ خاطئين خاطئين 97
 يق الراء وصالً بترق أستغِفرُ  أستغِفرُ  98
 بفتح ياء اإلضافة  ربَي إنو إنو ~ربي 98
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِءاِوىِ  ءاوى   99

 مصر مصر 99

[، الراء مفخمة لوقوع  وصالً  ] مستثنى
؛ أما حرؼ االستعالء بينها وبين الكسرة

وقفاً فاختلف فيها بين التفخيم والترقيق، 
 والتفخيم أولى

 لو ثالثة البدؿ ءامنين ءامنين 99
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويل تْأويل 100
 بالتقليل بخلٍف عنوِايرؤيِِ رؤياي 100

وقْد َأحسن ؛ إْذ  100
 َأخرجني

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وقَد َاحسن ؛ إَذ َاخرجني 

 بفتح ياء اإلضافة  بَي إذ ؛ إخوتَي إف إف ~إذ ؛ إخوتي ~بي 100

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبداؿ  ؛ يشاُء ِوف ناَ يشاُء  اُء ِإفيش 100
 الهمزة الثانية واواً مكسورة

 اتيتني-قَد  قْد َءاتيتني 101
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويل تْأويل  101
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرضااَلحاديث ؛ و  اأْلَحاديث ؛ واأْلَرض 101
 بترقيق الراء وصالً  فاِطرَ  فاِطرَ  101
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 101
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 وااَلِخَرة  واآْلِخَرة  101
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَنباء ؛ إَذ َاجمعوا مْن أَنباء ؛ إْذ َأجمعوا 102
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إذ و~لديهمُ  لديهْم إذ 102
 أبدؿ الهمزة واواً  بمومنين  بمْؤمنين 103
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاجٍر ِاف مْن أجٍر ِإف 104
 قيق الراء وصالً بتر  ذكٌر  ذكٌر  104

 اية-مَن  مْن َءاية 105
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 105
 أبدؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 106
 أبدؿ الهمزة ألفاً  )معاً(تاتيهم  )معاً(تْأتيهم  107
 بفتح ياء اإلضافة َي أدعواسبيل أدعوا ~سبيلي 108

بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و  بصيرٍة اَنا بصيرٍة أَنا  108
 الذي قبلها

بالياء بدؿ النوف، وفتح الحاء، وبالتقليل ِىِ ِـِيُوحَِ نُوِحي 109
 بخلٍف عنو

109 
 مْن َأىل ؛ اأْلَرض ؛

 اتقْوا َأفال 
 مَن َاىل ؛ ااَلرض ؛

  حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل اتقَوا َافال 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ القرِِ القرى   109
 بترقيق الراء يسيُروا  يسيُروا 109

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  109

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 وال يخفى ترقيق الراء القصر،
 بترقيق الراء وصالً  خيٌر  خيرٌ  109
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع استيئس استيئس 110
 بتشديد الذاؿ ُكذّْبوا ُكِذبوا 110
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 فنُػْنِجيْ  فُنجّْيَ  110
بنونين األولى مضمومة والثانية ساكنة، 

، مع تخفيف الجيم وإسكاف الياء
 واإلخفاء جلي

َرةعِ  111 َرة  بػْ  بترقيق الراء ِعبػْ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَللباب اأْلَلباب 111
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يفرتِِ يفترى   111
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  111
 لدى الوقف بالتقليل بخلٍف عنوِوىِدى وىدىً  111
 اؿ الهمزة واواً بإبد يومنوف يْؤمنوف 111

 
 ( سورة الرعد 13) 

 

 بتقليل الراء قواًل واحداً ِمرِِـال المر 1
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 1
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 1
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ استوِِ استوى   2
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  2
 بترقيق الراء وصالً  يدبِرُ  يدبِرُ  2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر 2

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليات اآْليات 2
 ولو ثالثة البدؿ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 3
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 3
  ي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذ ااَلرض اأْلَرض 4
 بترقيق الراء متجاِورَات متجاِورَات 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاعناب مْن َأعناب 4
 بتنوين الكسر وزرٍع ونخيٍل صنوافٍ  وزرٌع ونخيٌل صنوافٌ  4
 بكسر الراء وغيرِ  وغيرُ  4
 بالتاء بدؿ الياء، وبالتقليل بخلٍف عنوِتسِقـىِ  يسقى   4
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بنقل حركة الهمزة ، و بإسكاف  الكاؼ ااُلْكل اأْلُُكل 4
 للساكن الذي قبلها

 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 4
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أءذا و~قولهمُ  قولهْم َأءذا 5
 بتسهيل الهمزة الثانية ذا•أَ  َأِءذا 5
 اإلخبار ) أي بهمزة واحدة (ب إنا أءنا 5

5 
ديٍد تراباً َأِءنا ؛ ج

 أْولػ ئك ؛ اأْلَغالؿ
تراباً ِانا ؛ جديٍد أْولػ ئك ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلغالؿ

 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ الناِر  5
 بترقيق الراء مغِفَرة مغِفَرة 6
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 7
 بترقيق الراء وصالً  منِذرٌ  منِذرٌ  7
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أنثِِ أنثى   8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرحاـ اأْلَرحاـ 8
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  8
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِرمقداِِـب بمقدارٍ  8
 بترقيق الراء وصالً  الكبيرُ  الكبيرُ  9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاسر مْن َأسر 10
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِربالنهاِِ بالنهاِر  10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَمر مْن َأمر 11
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  يغيُر ؛ يغيُروا  يغيُر ؛ يغيُروا 11

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  بَشيٍء ِاال بَشيٍء ِإال 14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 

 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 15

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها واآَلصاؿ واآْلصاؿ 15
 لبدؿولو ثالثة ا

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 16
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َافاتخذتُّم قْل أفاتخْذُتم 16
 وبإدغاـ الذاؿ في التاء

ِىِ اَلعمِِ اأْلَعمى   16
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبالتقليل بخلٍف عنو
 بترقيق الراء وصالً  البصيرُ  البصيرُ   16
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  16

17 
فسالْت َأودية؛ حليٍة َأو 

 ؛ اأْلَرض ؛ اأْلَمثاؿ
فسالَت َاودية ؛ حليٍة َاو ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ ااَلمثاؿ

 بالتاء بدؿ الياء توقدوف يوقدوف 17
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرناِِال الناِر  17

لهمزة )  وال إبداؿبالتقليل بخلٍف عنو، ِاىمومْأوِِ؛ِِىِ ـاحلسنِِ ومْأواىم؛  الحسنى   18
 مأواىم ( ألنها مستثناة

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لَو َاف ؛ ااَلرض لْو َأف ؛ اأْلَرض 18
 أبدؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 18
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أعمِِ أعمى   19
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَللباب اأْلَلباب 19

وصاًل: بتغليظ الالـ، وقفاً: بتغليظ  يوَصلَ  يوَصلَ  21
 وترقيق الالـ، والتغليظ ىو المقدـ

 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 22
 بترقيق الراء ِسرَّاً  ِسرَّاً  22
 لو ثالثة البدؿ ويدرءوف يدرءوفو  22
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـعقبِِ عقبى 22
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِرالداِِ الداِر  22
 بتغليظ الالـ َصَلح َصَلح 23

 ابائهم-مَن  مْن ءاباءىم 23
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 قفاً: بالتقليل بخلف عنوو ِىِـِعقب عقبى 24
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِرالداِِ الداِر  24
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وصاًل: بتغليظ الالـ، وقفاً: بتغليظ  يوَصلَ  يوَصلَ  25
 وترقيق الالـ، والتغليظ ىو المقدـ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 25
 واحداً، وترقيق الراء جلي بالتقليل قوالً ِرالداِِ الداِر  25
 بترقيق الراء وصالً  ويقِدرُ  ويقِدرُ  26
 بالتقليل بخلٍف عنوِ)معاً(اِالدنيِِ )معاً(الدنيا  26

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  26

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
و فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فل

  القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 27
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف ؛ مَن اَناب قْل ِإف ؛ مْن أَناب 27
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 28
 لو ثالثة البدؿ مئابٍ ءامنوا ؛  مئابٍ ءامنوا ؛  29
 نوبالتقليل بخلٍف عِىِ ـطوبِِ طوبى   29

ولْو َأف ؛اأْلَرض؛ اأْلَمر؛  31
 جميعاً َأفلم ؛ قارعٌة َأو

 ولَو َاف ؛ ااَلرض ؛ ااَلمر ؛
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جميعاً اَفلم ؛ قارعٌة َاو 

 قرءاناً  قرءاناً  31
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بترقيق الراء سيَرت سيَرت 31
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـموتِِـال الموتى   31
 لو في اللين المهموز  التوسط واإلشباع ييئس ييئس 31
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 31
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىَهدِِـلَِ َلَهَدى 31
 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمداِِ دارِىم 31
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 31
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ولقُد استهزيء  هزيء ولقِد است 32
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّهم أخْذتُهم 32
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بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ  أـ و~سموىمُ  سموىْم أـ 33
  اإلشباع

 لو ثالثة البدؿ تنبئونو تنبئونو 33
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 33
 بفتح الصاد وَصدوا وُصدوا 33
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 34

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  34

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء
  نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب ااَلنهار اأْلَنهار 35
 بإسكاف الكاؼ أْكلها أُكلها 35
 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليهماِ)معاً(ىِـعقبِِ )معاً(عقبى  35
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكـــ ِـفرين ػػفرينالكػػ   35
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ؛ مئاب ءاتيناىم ؛ مئاب 36

 ِإنما ؛اأْلَحزاب ؛ قْل  36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحزاب ؛ قِل ِانما ؛ أَف َاعبد أْف َأعبد

 بترقيق الراء وصالً  ينِكرُ  ينِكرُ  36

38 
 ولقْد َأرسلنا ؛
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَرسلنا ؛ لرسوٍؿ َاف لرسوٍؿ َأف

 يم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع بصلة م أزواجاً  و~لهمُ  لهْم أزواجاً  38
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 38

 بآيٍة ِاال بآيٍة ِإال 38
لو ثالثة البدؿ، ونقل حركة الهمزة 

  للساكن الذي قبلها
 بفتح الثاء وتشديد الباء ويثَبّْت ويْثِبت 39
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أو و~نعدىمُ  نعدىْم أو 40

 يرْوا أَنا ؛ اأْلَرض ؛ 41
 مْن َأطرافها

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرَوا اَنا ؛ ااَلرض ؛ مَن َاطرافها

 أبدؿ الهمزة ألفاً  ناتي نْأتي 41
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بفتح الكاؼ وألف بعدىا وكسر الفاء،  الَكاِفرُ  الُكفارُ  42
 وال يخفى ترقيق الراء وصالً 

 بخلف عنو وقفاً: بالتقليلِىِـعقبِِ عقبى 42
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِرالداِِ الدارِ  42
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ كفِِ كفى   43

 
 ( سورة إبراىيم 14) 

 

 بتقليل الراء قواًل واحداً ِالرِِ الر 1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كتاٌب اَنزلناه كتاٌب أَنزلناه 1
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~ربهمُ  ربهْم إلى 1
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 1
 بضم الهاء اهللُ  اهللِ  2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 2
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينللكــ ِِ ػػفرينالكػػ   2
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 3

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  3

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

  القصر، وال يخفى ترقيق الراء
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عوجاً اْولػ ئك  عوجاً ُأْولػ ئك 3
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  رسوٍؿ ِاال رسوٍؿ ِإال 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَرسلنا ؛ أَف َاخرج ولقْد َأرسلنا ؛أْف َأخرج 5
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   5
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا ؛ آليات بآياتنا ؛ آليات 5
 جلي بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراءِرصباِِ صبارٍ  5
ِ؛ِأنموسِِ ؛ أنجاكم موسى   6  بالتقليل بخلٍف عنوِاكمجِِـى 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإذ و~عليُكمُ  عليُكْم ِإذ 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اكمجِِـاَنإَذ  إْذ أَنجاكم 6
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اؿ-مَن  مْن َءاؿ 6
 ة البدؿولو ثالث

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإف و~كفرتمُ  كفرتْم ِإف 7
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ حميٌد اَلم اأْلَرض ؛ حميٌد أَلم 8
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتكم يْأتكم 9
 ة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع بصل ِإال و~يعلمهمُ  يعلمهْم ِإال 9
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أفي و~رسلهمُ  رسلهْم أفي 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ إَف اَنتم واأْلَرض ؛ إْف أَنتم 10
 بترقيق الراء وصالً  ليغِفرَ  ليغِفرَ  10

 إلى و~ويَوخّْرَكمُ  ويَؤخّْرَكْم إلى 10
أبدؿ الهمزة واواً مفتوحة، ورقق الراء ولو 
 صلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِمسِمى مسمىً  10
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إال و~أنتمُ  أنتْم إال 10
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤنا ءاباؤنا 10
 اً أبدؿ الهمزة ألف فاتونا فْأتونا 10
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~رسلهمُ  رسلهْم إف 11
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ناتيكم نْأتيكم 11
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بسلطاٍف ِاال بسلطاٍف ِإال 11
 أبدؿ الهمزة واواً  المومنوف  المْؤمنوف 11
 بالتقليل بخلٍف عنوِاناىدِِ ىدانا 12
 بترقيق الراء ولنصِبَرف َرفولنصبِ  12
 لو ثالثة البدؿ ءاذيتمونا ءاذيتمونا 12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَرضنا مْن َأرضنا 13
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فأوحِِ فأوحى   13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 14
 صالً بإثبات ياء زائدة و  ےوعيد وعيدِ  14
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِرجباِِ جبارٍ  15
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ويسقِِ ويسقى   16
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 أبدؿ الهمزة ألفاً  وياتيو ويأتيو 17
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أعمالهم و~بربهمُ  بربهْم أعمالهم 18
 ف بعدىاقرأ بالجمع، أي بفتح الياء وأل الرياح الريح  18
 بترقيق الراء يقِدُروف يقِدُروف 18
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 19
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ويات ويْأت 19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فهَل اَنتم فهْل أنتم 21
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  21
 بالتقليل بخلٍف عنوِاناىدِِ ىدانا 21

22 
اأْلَمر ؛ سلطاٍف ِإال ؛ 

 عذاٌب أَليم
 ااَلمر ؛ سلطاٍف ِاال ؛ 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم

 بإسكاف ياء اإلضافة كاف ليْ  كاف ليَ  22
 ثة البدؿلو ثال ءامنوا ءامنوا 23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار ؛ سالـٌ اَلم اأْلَنهار ؛ سالـٌ أَلم 23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها طيبٍة َاصلها طيبٍة َأصلها 24
 أبدؿ الهمزة واواً  توتي تْؤتي 25
 بإسكاف الكاؼ أْكلها أُكلها 25
  الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل حركة ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 25
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم اجتثت خبيثةٍ  اجتثت خبيثةٍ  26
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 26
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِارقرِِ قرارٍ  26
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 27
 يل بخلٍف عنوبالتقلِاالدنيِِ الدنيا 27

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  27

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

  القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة يشاُء َولم يشاُء أَلم 27
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 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِرلبواِِا البوارِ  28
 بتغليظ الالـ يْصَلونها  يْصَلونها 29
 أبدؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 29

بترقيق الراء، وبصلة ميم الجمع بواو  ِإلى و~مصيرَُكمُ  مصيرَُكْم ِإلى 30
 لفظية مع اإلشباع 

 راء جليوترقيق البالتقليل قوالً واحداً، ِرالناِِ الناِر  30
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 31
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 31
 بترقيق الراء ِسراً  ِسراً  31
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 31
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ ااَلنهار واأْلَرض ؛ اأْلَنهار 32
 والتقليل بخلٍف عنو لو ثالثة البدؿ،ِاكموءاتِِ وءاتاكم 34
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإِلنساف 34
 لو ثالثة البدؿ ءامناً  ءامناً  35
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلصناـ اأْلَصناـ 35
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  36
 بالتقليل بخلٍف عنوِاينعصِِ عصاني 36
 بفتح ياء اإلضافة أسكنت إنيَ  أسكنت ~إني 37
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فاجعَل اَفئدة فاجعْل َأفئدة 37
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ خفِِـي يخفى   38
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  38
  للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة  ااَلرض اأْلَرض 38
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 40
 بإثبات ياء زائدة وصاًل، مع ثالثة البدؿ ےدعاء دعاءِ  40
 أبدؿ الهمزة واواً  وللمومنين  وللمْؤمنين 41
 بكسر السين تحِسبن تحَسبن 42
 أبدؿ الهمزة واواً، وبترقيق الراء يَوخّْرىم يَؤخُّْرىم 42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلبصار اأْلَبصار 42
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 لو ثالثة البدؿ رءوسهم رءوسهم 43
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 44
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 44
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 45
 بكسر السين نتحِسب تحَسبن 47
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها )معاً(ااَلرض  )معاً(اأْلَرض  48
 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  48
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِرالقهاِِ القهارِ  48

ِىوترِِ وترى 49
بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليها، 

 بسبب التقليل وال يخفى ترقيق الراء وقفاً 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلصفاد اأْلَصفاد 49
 بترقيق الراء قِطَراف قِطَراف 50
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وتغشِِ وتغشى   50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كسبِت ِاف كسبْت ِإف  51
  قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي ااَللباب اأْلَلباب 52
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 ( سورة الحجر 15 )
 

 بتقليل الراء قواًل واحداً ِالرِِ الر 1
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 1

 وقرءاف وقرءاف 1
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياكلوا يْأكلوا 3
  لهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قب ااَلمل اأْلَمل 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قريِة ِاال قريٍة ِإال 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مُن امٍة َاجلها مْن أُمٍة َأجلها 5
 بإبداؿ الهمزة ألفاً، وبترقيق الراء يستاِخُروف يستأِخُروف 5
 بترقيق الراء وصالً  الذِْكُر  الذّْْكرُ  6
 أبدؿ الهمزة ألفاً  اتاتين تْأتينا 7
 بتاء مفتوحة بدؿ النوف، وفتح الزاي تَػنَػزَّؿُ  نُػنَػزّْؿُ  8
 بضم التاء المالئكةُ  المالئكةَ  8
 بترقيق الراء وصالً  الذِْكرَ  الذّْْكرَ  9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَرسلنا ؛ ااَلولين ولقْد َأرسلنا ؛ اأْلَولين 10
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تيهم يا يْأتيهم 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رسوٍؿ ِاال رسوٍؿ ِإال 11
 لو ثالثة البدؿ يستهزءوف يستهزءوف 11
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 13
 وبنقل حركة الهمزةبترقيق الراء،  صارنا سكَّْرَت اَب سكَّْرْت أَبصارنا 15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رجيٍم ِاال رجيٍم ِإال 17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 19
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  19

ز التوسط واإلشباع،  لو في اللين المهمو  َشيٍء ِاال َشيٍء ِإال 21
 للساكن الذي قبلهاونقل حركة الهمزة 

 أبدؿ الهمزة ألفاً  المستاخرين المستْأخرين 24



 فرش الجزء الرابع عشر                                                                     شر للػقرآفالدرر الحساف في القراءات الع

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 311      

 

 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإنو و~يحشرىمُ  يحشرىْم ِإنو 25
نساف 26   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 وترقيق الراء جلي واحداً، بالتقليل قوالً ِرناِِ ناِر  27
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجمعوف و~كلهمُ  كلهْم أجمعوف 30
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأبِِ أبى   31
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َلَم اَكن َلْم َأكن 33
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 39
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجمعين و~ألغوينهمُ  نهْم أجمعينألغوي 39
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 41
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مستقيٌم ِاف مستقيٌم ِإف  41
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سلطاٌف ِاال سلطاٌف ِإال 42
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجمعين و~وعدىمُ لم لموعدىْم أجمعين 43
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مقسوـٌ ِاف مقسوـٌ ِإف 44
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم وعيوٍف ادخلوىا  وعيوٍف ادخلوىا 45
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة امنين-بسالـٍ  بسالـٍ َءامنين 46
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها غٍل ِاخواناً  خواناً غٍل إِ  47
 همابفتح ياء اإلضافة في عبادَي أنَي أنا أنا ~أني ~عبادي 49
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلليم اأْلَليم 50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها توجِل ِانا توجْل ِإنا 53
 بترقيق الراء  نبشُّْرؾ نبشُّْرؾ 53
 بترقيق الراء، وكسر النوف تبشُّْروفِ  تبشُّْروفَ  54

 أيها و~خطبكمُ  خطبكْم أيها 57
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ 

 اإلشباع
 لو ثالثة البدؿ ءاؿ ءاؿ 59
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لوٍط ِانا لوٍط ِإنا 59
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع جمعينأ و~لمنجوىمُ  لمنجوىْم أجمعين 59

 ؛ جاَء اؿ ؛ جاَء آؿ الاَ جاَء  جاَء َءاؿ 61
خمسة أوجو: بتسهيل الهمزة الثانية مع 
ثالثة البدؿ، أو بإبدالها ألفاً مع القصر 

 أو اإلشباع
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 فٱسر فأسر 65
بهمزة وصل بدؿ ىمزة القطع، ويجوز 
لورش وحفص في حاؿ الوقف التفخيم 

 قيق للراء، والترقيق أولىوالتر 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها واتبَع اَدبارىم واتبْع َأدبارىم 65
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أحد و~منكمُ  منكْم أحد 65
 أبدؿ الهمزة واواً  تومروف تْؤمروف 65
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر 66
 بترقيق الراء وصالً  دابِرَ  دابِرَ  66

 ؛ جاَء آىل هلاَ جاَء  جاَء َأىل 67
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع
 بترقيق الراء يستبِشُروف  يستبِشُروف 67
 بفتح ياء اإلضافة بناتَي إف إف ~بناتي 71
  اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس سجيٍل ِاف سجيٍل ِإف 74
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 75
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مقيٍم ِاف مقيٍم ِإف 76
 لو ثالثة البدؿ آلية آلية 77
 أبدؿ الهمزة واواً  للمومنين  للمْؤمنين 77
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليكة اأْلَيكة 78
 وصلة ميم الجمعلو ثالثة البدؿ فيهما،  ءاياتنا و~وءاتيناىمُ  اوءاتيناىْم ءاياتن 81
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة امنين-بيوتاً  بيوتاً ءامنين 82
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأغنِِ أغنى   84
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 85
 لو ثالثة البدؿ آلتية آلتية 85
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة اتيناؾ-ولقَد  ْد َءاتيناؾولق 87

 والقرءاف والقرءاف 87
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 أبدؿ الهمزة واواً  للمومنين  للمْؤمنين 88
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وقِل ِاني وقْل ِإني 89
 بفتح ياء اإلضافة اإنَي أن أنا ~إني 89
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 بترقيق الراء وصالً  النذيرُ  النذيرُ  89

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 91
 الهمزة مسبوقة بساكن

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجمعين و~لنسئلنهمُ  لنسئلنهْم أجمعين 92
 أبدؿ الهمزة واواً  تومر تْؤمر 94
 لو ثالثة البدؿ المستهزءين المستهزءين 95
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة اخر -إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 96
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيك يْأتيك 99

 

 ( سورة النحل 16 )
 

ِ؛ِوتعالأتِِ ؛ وتعالى   أتى   1  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِى 
  ل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنق مَن اَمره ؛ أَف اَنذروا مْن َأمره ؛ أْف أَنذروا 2
 بترقيق الراء أنِذُروا أنِذُروا 2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 3
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـتعالِِ تعالى   3
نساف 4   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
  ة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمز  وااَلنعاـ واأْلَنعاـ 5
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 5
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلى و~أثقالكمُ  أثقالكْم إلى 7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنفس اأْلَنفس 7
 لو ثالثة البدؿ لرءوؼ لرءوؼ 7
 بترقيق الراء وصالً  الحميرَ  الحميرَ  8
 بترقيق الراء وصالً  جائِرٌ  رٌ جائِ  9
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمهدِِـل لهداكم 9
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجمعين و~اكمُِهدِِـل لهداكْم أجمعين 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلعناب واأْلَعناب 11
 لو ثالثة البدؿ آلية آلية  11
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 بفتح الميم والنجوـَ  والنجوـُ  12
 بتنوين الكسر مسخراتٍ  مسخراتٌ  12
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ مختلفاً اَلوانو اأْلَرض ؛ مختلفاً أَلوانو 13
 لو ثالثة البدؿ آلية آلية  13
 أبدؿ الهمزة ألفاً  لتاكلوا لتْأكلوا 14

ِىِ وترِِ وترى   14
لدى الوقف عليها،  قليل قوالً واحداً بالت

 وترقيق الراء جلي
 بترقيق الراء وصالً  مواِخرَ  مواِخرَ  14
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وألقِِ وألقى   15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 15
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 17
 بترقيق الراء تِسرُّوف  تِسرُّوف 19
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 20
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  20
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيرُ  21
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إلػ و  و~إلػ هكمُ  إلػ هكْم إلػ و 22
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  22

 َرة بااَلخِ  باآْلِخَرة  22
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بترقيق الراء منِكَرة ؛ مستكِبُروف  منِكَرة ؛ مستكِبُروف 22
 بترقيق الراء يِسرُّوف  يِسرُّوف 23
 بترقيق الراء وصالً  أساطيرُ  أساطيرُ  24
 زة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهم ااَلولين اأْلَولين 24

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ؛ علٍم َاال رَاوزاِِومَن  ومْن َأوزاِر ؛ علٍم َأال 25
 وبالتقليل قوالً واحداً في ) أوزار (

 بترقيق الراء يِزُروف يِزُروف  25
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىفأتِِ فأتى 26
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 نوبالتقليل بخلٍف عِاىموأتِِ وأتاىم 26
 بكسر النوف تشآقوفِ  تشآقوفَ  27
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 27
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكــ ِــفرين ػػفرينالكػػ   27
ِاىمِ؛ِبلِِتتوفِِ تتوفاىم ؛ بلى   28  بالتقليل بخلٍف عنوِى 
 أبدؿ الهمزة ياءً  فلبيس فلبئس 29
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمثوِِ مثوى 29
 بترقيق الراء وصالً  خيراً ؛ خيٌر  ؛ خيرٌ  خيراً  30
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 30

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  30

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار نهاراأْلَ  31
 لو ثالثة البدؿ يشاءوف يشاءوف 31
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمتتوفِِ تتوفاىم 32
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم ؛ ياتي تْأتيهم ؛ يْأتي  33
 بتغليظ الالـ ظََلمهم ظََلمهم 33
 البدؿ لو ثالثة سيئات ؛ يستهزءوف  سيئات ؛ يستهزءوف 34
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  )معاً(َشيٍء  )معاً(َشيٍء  35
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤنا ءاباؤنا 35
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رسوالً َاف ؛ ااَلرض رسوالً َأف ؛ اأْلَرض 36
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أُف اعبدوا أِف اعبدوا 36
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدى 36
 بترقيق الراء فسيُروا فسيُروا 36
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمىدِِ ىداىم 37

بضم الياء، وفتح الداؿ، وبالتقليل ِيـُْهَدىِِ  يَػْهِدي 37
 بخلٍف عنو

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   38
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ع، لو في اللين المهموز التوسط واإلشبا  لَشيٍء ِاذ لَشيٍء ِإذ 40
   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 41

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  41

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء

وإبداؿ بالياء بدؿ النوف، وفتح الحاء، ِيوَحـِىِ  نوِحي 43
 وبالتقليل بخلٍف عنو الياء األخيرة ألفاً،

 بترقيق الراء وصالً  الذّْْكَر  الذّْْكرَ  44
 لو ثالثة البدؿ السيئات السيئات 45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 45
 اً أبدؿ الهمزة ألف ياتيهم يْأتيهم 45
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياخذىم  يْأخذىم 46
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياخذىم  يْأخذىم 47
 لو ثالثة البدؿ لرءوؼ لرءوؼ 47
    بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رحيٌم َاولم رحيٌم َأولم 47
     بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرِوا ِالى يرْوا إلى 48
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  48
 بترقيق الراء داِخُروف  داِخُروف 48
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 49
 بترقيق الراء يستكِبُروف يستكِبُروف 49
 أبدؿ الهمزة واواً  يومروف يْؤمروف 50
  بلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي ق وااَلرض واأْلَرض 52
      بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها واصباً اَفغير واصباً أفغير 52
 بترقيق الراء وصالً  أفغيرَ  أفغيرَ  52

 ِإذا و~عنُكمُ  عنُكْم ِإذا 54
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ 

 اإلشباع 
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 55
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 وصالً  بترقيق الراء ُبشَّْر  ُبشّْرَ  58
    ، وبالتقليل بخلٍف عنو  بنقل حركة الهمزةِىِ نثِِباُلِ نثى  باأْلُ  58

وصاًل: تغليظ الالـ، وقفاً: التغليظ  َظلَّ  َظلَّ  58
 والترقيق، والتغليظ مقدـ

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يتوارِِ يتوارى   59
 بترقيق الراء وصالً  ُبشَّْر  ُبشّْرَ  59
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىوٍف اَـ ىوٍف أـ 59
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  60

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  60
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع الَسوء الَسوء 60
     ، وبالتقليل بخلٍف عنو  بنقل حركة الهمزةِىِ اَلعلِِ اأْلَعلى   60

أبدؿ الهمزة واواً، ومد البدؿ مستثنى في  يَواخذ ؛ يَوخرىم يَؤاخذ ؛ يَؤخرىم 61
 يؤاخذ

 بصلة ميم الجمعبترقيق الراء، و  إلى و~يوخَّْرىمُ  يْؤخَّْرىْم إلى 61
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  61

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ جاَء اجلهم جلهماَ اَء ج جاَء َأجلهم 61
 بإبدالها ألفاً مع القصر

 أبدؿ الهمزة ألفاً، ورقق الراء يستاِخُروف يستْأِخُروف 61
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحسنِِـال الحسنى   62
 بكسر الراء، وال يخفى ترقيقها ُمْفِرطوف ُمْفَرطوف 62
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لقَد اَرسلنا ؛ عذاٌب اَليم أَليم لقْد َأرسلنا ؛عذابٌ  63
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىوىدِِ وىدىً  64
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  64
 بالتقليل بخلٍف عنوِافأحيِِ فأحيا 65
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 65
 لو ثالثة البدؿ آلية  آلية 65
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 66
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َرة 66 َرة  لِعبػْ  بترقيق الراء لِعبػْ
 بفتح النوف َنسقيكم ُنسقيكم 66
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلعناب ؛ حسناً ِاف واأْلَعناب ؛ حسناً ِإف 67
 لو ثالثة البدؿ آلية  آلية 67
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وأوحِِ وأوحى   68
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مختلٌف اَلوانو مختلٌف أَلوانو 69
 لو ثالثة البدؿ آلية  آلية 69
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكميتوفِِ يتوفاكم 70

 ِافشيئاً  شيئاً ِإف 70
لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، 

  للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزةو 
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  70

71 
ملكْت أَيمانكم ؛ سواٌء 

 َأفبنعمة
 ملكَت اَيمانكم ؛

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سواٌء َافبنعمة 

مْن أَنفسكم ؛ مْن  72
 َأزواجكم

 مَن اَنفسكم ؛ 
 مَن اَزواجكم

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أزواجاً  و~أنفسُكمُ  أنفسُكْم أزواجاً  72
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  72
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 73
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  73
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 74
 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  يقِدُر ؛ ِسراً  يقِدُر ؛ ِسراً  75
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  75
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 75
 بترقيق الراء وصالً  يقِدرُ  يقِدرُ  76
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  76
 بالتقليل بخلٍف عنوِهمولِِ مواله 76
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يات ؛ يامر يْأت ؛ يْأمر 76
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 76
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 77
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 لتوسط واإلشباع لو في اللين المهموز ا َشيٍء  َشيءٍ  77
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  77
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  78
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلبصار وااَلفئدة واأْلَبصار واأْلَفئدة 78
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرِوا ِالى يرْوا ِإلى 79
 لو ثالثة البدؿ آليات اتآلي 79
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  79

80 
اأْلَنعاـ ؛ ومْن َأصوافها 

 ؛ ومتاعاً ِإلى
ااَلنعاـ ؛ ومَن َاصوافها ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ومتاعاً ِالى

 بفتح العين ظَعنكم ظْعنكم 80
 بالتقليل قوالً واحداً فيهماِاِرىرىاِوأشعاِِوأوباِِ وأوبارِىا وأشعارِىا 80
 بترقيق الراء  ينِكُرونها ؛ الكاِفُروف  ينِكُرونها ؛ الكاِفُروف 83
 أبدؿ الهمزة واواً  يوذف يْؤذف 84

ِاءِِرِِ رءا 85
بالتقليل قوالً واحداً في الراء والهمزة 
 لدى الوقف عليها، ولو ثالثة البدؿ

 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 85

بالتقليل قوالً واحداً في الراء والهمزة ِاءِِرِِ ارء 86
 لدى الوقف عليها، ولو ثالثة البدؿ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فألقوِا ِاليهم فألقْوا ِإليهم 86
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وألقوِا ِالى وألقْوا ِإلى 87
  لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا مَن اَنفسهم مْن أَنفسهم 89
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  89
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىوىدِِ وىدىً  89
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِىِ وبشرِِ وبشرى   89
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يامر يْأمر 90
  ساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة لل وااِلحساف واإْلِحساف 90
 لو ثالثة البدؿ وإيتاء وإيتاء 90
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ؛ِوينهِِِىِ ـالقربِِ ؛ وينهى   القربى   90
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 90
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليماف ؛ كفيالً ِاف اأْلَيماف ؛ كفيالً ِإف 91

 قوٍة أَنكاثاً ؛ مْن أمةٍ  92
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قوٍة اَنكاثاً ؛ مُن امٍة ِانما ِإنما

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~بينُكمُ  بينُكْم أف 92
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأربِِ أربى   92
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أمة و~لجعلُكمُ  لجعلُكْم أمة 93
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قليالً ِانما  ِإنماقليالً  95
 بترقيق الراء وصالً  خيٌر  خيٌر  95
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإف و~لُكمُ  لُكْم ِإف 95
 بالياء بدؿ النوف وليجزين ولنجزين 96

 ىِ انثِِذكٍر َاُو  ذكٍر َأْو أُنثى   97
، الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن 

 وبالتقليل بخلٍف عنو في ) أنثى (
 أبدؿ الهمزة واواً  مومن مْؤمن 97
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجرىم و~ولنجزينهمُ  ولنجزينهْم أجرىم 97

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 98
 الهمزة مسبوقة بساكن

 دؿلو ثالثة الب ءامنوا ءامنوا 99
 لو ثالثة البدؿ  )معاً(ءاية  )معاً(ءاية  101
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 101
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 102
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىوىدِِ وىدى 102
 وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً، ِوبشِرىِ  وبشرى   102
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبيٌن ِاف ٌن ِإف مبي 103
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  104
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 104
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليٌم ِانما عذاٌب أَليٌم ِإنما 104
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  105
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 105
 لو ثالثة البدؿ إيمانو إيمانو 106
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مُن اكره مْن ُأكره 106
يماف 106  بنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ بااِليماف باإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 107

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة 107

، ة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمز 
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

  القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 بالتقليل قوالً واحداً ِالكـــ ِـفرين ػػفرينالكػػ   107
 بالتقليل قوالً واحداً ِرىموأبصاِِ وأبصارِىم 108

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  109

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

  القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 بترقيق الراء الخاِسُروف الخاِسُروف 109
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاتي تْأتي 111
 بخلٍف عنوبالتقليل ِىِ ـِـوتـَُوفَّ وتُػَوفَّى   111
 بتغليظ الالـ يْظَلموف يْظَلموف 111

 امنة-كانَت  كانْت ءامنة 112
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتيها يْأتيها 112
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإياه و~كنتمُ  كنتْم ِإياه 114
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم طرفمُن اض فمِن اضطر 115
 بترقيق الراء وصالً  غيَر  غيرَ  115
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 117
 بتغليظ الالـ ظََلمناىم ظََلمناىم 118
  بتغليظ الالـ  وأْصَلحوا وأْصَلحوا 119
  اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس رحيٌم ِاف رحيٌم ِإف 119
 بترقيق الراء شاِكراً  شاِكراً  121
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهاهِ؛ِوىدِِاجتبِِ اجتباه ؛ وىداه 121
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 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 121
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناه وءاتيناه 122
 بالتقليل بخلٍف عنو االدنيِِ الدنيا 122

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  122

، ة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حرك
وثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بهمزة الوصل 
فلو ثالثة البدؿ، وإذا ابُتدئ بالالـ فلو 

 القصر، وال يخفى ترقيق الراء
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيٌر  126
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 ( سورة اإلسراء 17) 
 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أسرِِ أسرى   1

ِااَلقصِِ اأْلَقصا 1
، نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب

 وقفًا: بالتقليل بخلف عنوو 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتنا-مَن  مْن َءاياتنا 1
 ولو ثالثة البدؿ

 بترقيق الراء وصالً  البصيرُ  البصيرُ  1
 لو ثالثة البدؿ وءاتينا وءاتينا 2
 عنو لدى الوقف عليهمابالتقليل بخلٍف ِىىِ؛ِىدِِموسِِ موسى ؛ ىدىً  2
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نوٍح ِانو نوٍح ِإنو 3
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 4
 بترقيق الراء بيراً ك كبيراً  4
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِماـىأوِلِ أوالىما 5
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالدياِِ الدياِر  5
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أكثر و~وجعلناُكمُ  وجعلناُكْم أكثر 6

 بنقل حركة الهمزة للساكنو بترقيق الراء،  نفيراً ِاف نفيراً ِإف  6
  الذي قبلها

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف َاحسنتم ؛ وإَف َاسأتم إْف َأحسنتم ؛وإْف َأسأتم 7
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أحسنتم و~أحسنتمُ  أحسنتْم أحسنتم 7

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  7
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

لراء، ولو ثالثة وىو الالـ، وبترقيق ا
 البدؿ 

 لو ثالثة البدؿ ليسوءوا ليسوءوا 7
 بترقيق الراء وليتبػُّْروا ؛ تتبيراً  وليتبػُّْروا ؛ تتبيراً  7
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عسِِ عسى   8
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~ربُكمُ  ربكْم أف 8
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 واحداً  بالتقليل قوالً ِللكـــ ِـفرين ػػفرينللكػػ   8

بنقل حركة الهمزة للساكن و بترقيق الراء،  حصيراً ِاف حصيراً ِإف  8
  الذي قبلها

 القرءاف القرءاف 9
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بترقيق الراء وصالً  ويبشُّْر  ويبشّْرُ  9
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 9
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجراً  و~همُ ل لهْم أجراً  9
 بترقيق الراء كبيراً  كبيراً  9
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  10

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  10
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يماً عذاباً اَل عذاباً أَليماً  10
نساف  11   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها )معاً(ااِلنساف  )معاً(اإْلِ
 لو ثالثة البدؿ   )معاً(ءايتين ؛ ءاية  )معاً(ءايتين ؛ ءاية  12
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالنهاِِ النهاِر  12
 بترقيق الراء مبِصَرة مبِصَرة 12
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إنساٍف اَلزمناه إنساٍف أَلزمناه 13
 بترقيق الراء طائَِره طائَِره 13
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهيلقِِ يلقاه 13
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ كفِِ كفى   14
 ٍف عنوبالتقليل بخلِىِ اىتدِِ اىتدى   15
 بترقيق الراء في الكلمات الثالث  تِزُر وازِرَة ِوْزرَ  تِزُر وازِرَة ِوْزرَ  15
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أخرِِ أخرى   15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قريٌة اَمرنا قريٌة َأمرنا 16
 بترقيق الراء تدميراً  تدميراً  16
  ل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنق وكَم َاىلكنا وكْم َأىلكنا 17
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 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   17
 بترقيق الراء فيهما خبيراً بصيراً  خبيراً بصيراً  17

، وقد بتغليظ الالـ لو التقليل بخلٍف عنوِىاِيْصََلِِ يْصاَلىا 18
 مع الفتح، وترقيقها مع التقليل

  للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة ومَن َاراد ومْن َأراد 19

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  19
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وسعِِ وسعى   19
 بإبداؿ الهمزة واواً  مومن مْؤمن 19
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم محظوراً انظر  محظوراً انظر 20

 ولاَلِخَرة  ولْْلِخَرة  21
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اخر -إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 22
 ولو ثالثة البدؿ 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وقضِِ وقضى   23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إحساناً ِاما إحساناً ِإما 23
 بترقيق الراء صغيراً  صغيراً  24

25 
ربكْم أعلم ؛ نفوسُكْم 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإف و~أعلم ؛ نفوسُكمُ  و~ ربكمْ  ِإف

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لاَلوابين لَْلوابين 25
 لو ثالثة البدؿ وءات وءات 26
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـالقربِِ القربى   26
 وبنقل حركة الهمزة بترقيق الراء، تبذيراً ِاف تبذيراً ِإف 26

مغلولًة ِإلى ؛ محسوراً  29
 ِإف 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مغلولًة ِالى ؛ محسوراً ِاف

 راء فيهمبترقيق ال يقِدُر ؛ خبيراً بصيراً  يقِدُر ؛ خبيراً بصيراً  30
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإف و~وإياُكمُ  وإياُكْم ِإف 31
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 بترقيق الراء كبيراً  كبيراً  31
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـالزنِِ الزنى   32

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  مسئوالً  مسئوالً  34
 الهمزة مسبوقة بساكن

 بضم القاؼ بالُقسطاس بالِقسطاس 35
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيٌر  35
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاويالً  تْأويالً  35
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها علٌم ِاف علٌم ِإف 36
 وال إبداؿ فيهالو ثالثة البدؿ،  والفَؤاد والفَؤاد 36

 مسئوالً  مسئوالً  36
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن

؛ مرحاً  )معاً(اأْلَرض  37
 ِإنك

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ؛ مرحاً ِانك  )معاً(ااَلرض 

بفتح الهمزة وبتاء مربوطة بعدىا مع  سيَئةً  سيُئوُ  38
 تنوين الفتح

ِ؛ِفتلقِِأوحِِ ؛ فتلقى   أوحى   39  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 

إلػ هاً َءاخر ؛ مدحوراً  39
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اخر ؛ مدحوراً َافأصفاكم-ػ هاً إل َأفأصفاكم

 ولو ثالثة البدؿ في )ءاخر(
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمأفأصفِِ أفأصفاكم 40
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إناثاً ِانكم إناثاً ِإنكم 40

 القرءاف القرءاف 41
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 مزة مسبوقة بساكناله
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإال و~يزيدىمُ  يزيدىْم إال 41
 لو ثالثة البدؿ  ءالهة ءالهة 42
 بالتاء بدؿ الياء تقولوف يقولوف 42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها البتغوِا ِالى البتغْوا ِإلى  42
 ٍف عنوبالتقليل بخلِىِ ـوتعالِِ وتعالى   43
 بترقيق الراء كبيراً  كبيراً  43
 بالياء بدؿ التاء يسبح لو تسبح لو 44
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 44

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، َشيٍء ِاال َشيٍء ِإال 44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإنو و~مُ تسبيحه تسبيحهْم ِإنو 44

 القرءاف القرءاف 45
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  45

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  45
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

ثة وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثال
 البدؿ 

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أكنة و~قلوبهمُ  قلوبهْم أكنة 46
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أكنًة َاف أكنًة َأف 46
 لو ثالثة البدؿ ءاذانهم ءاذانهم 46

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 46
 الهمزة مسبوقة بساكن

 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمِأدباِِ ىمأدبارِ  46
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ جنوِِ نجوى   47
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم مسحوراً انظر مسحوراً انظر 47
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 48
 تسهيل الهمزة الثانيةب ذا•أ أِءذا 49
 باإلخبار إنا أِءنا 49
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ورفاتاً ِانا رفاتاً أِءناو  49
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حجارًة َاو حديداً َاو  حجارًة َأو حديداً َأو 50
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أوؿ و~فطرُكمُ  فطرُكْم أوؿ 51
 لو ثالثة البدؿ رءوسهم رءوسهم 51
ِ؛ِعِسىِ ـمتِِ ؛ عسى   متى   51  بالتقليل بخلٍف عنو فيهماِى 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإال و~لبثتمُ  لبثتْم ِإال 52
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإف و~بينهمُ  بينهْم ِإف 53
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لاِلنساف لإْلِنساف 53
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؛ بُكْم ِإف ؛ ربكْم أعلم  54
 يرحمكْم أو

ِإف ؛  و~أعلم ؛ بُكمُ  و~ربكمُ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أو و~يرحمكمُ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أِو ِاف أْو ِإف  54
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 55
 ولو ثالثة البدؿ الواجب مع المد بالهمز النبيئين النبيّْين 55
 لو ثالثة البدؿ وءاتينا وءاتينا 55
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم قُل ادعوا قِل ادعوا 56
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تحويالً اْولػ ئك  تحويالً ُأْولػ ئك 56
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أقرب و~أيهمُ  أيهْم أقرب 57
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قريٍة ِاال قريٍة ِإال 58

 )معاً(بااَليات  )معاً(باآْليات  59
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولوف اأْلَولوف 59
 لو ثالثة البدؿ وءاتينا وءاتينا 59
 بترقيق الراء بِصَرة م مبِصَرة 59
 بتغليظ الالـ فظََلموا فظََلموا 59
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِاالرءيِِ الرءيا 60

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 60
 الهمزة مسبوقة بساكن

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإال و~يزيدىمُ  يزيدىْم ِإال 60
 بترقيق الراء يراً كب كبيراً  60
 لو ثالثة البدؿ آلدـ آلدـ 61

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ َءآسجد سجدء اَ  َءَأسجد 61
 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو َ؛َأرآيتكَكيت•أر أرءيتك 62
 بإبدالها ألفاً مع اإلشباع 

 ےلئَن َاخرتن لئْن َأخرتنِ  62
، حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل

 وإثبات ياء زائدة وصالً في )أخرتن(
 بإسكاف الجيم، وال تخفى القلقلة ورْجلك ورِجلك 64
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اأْلَمواؿ ؛ واأْلَوالد ؛  64
 غروراً ِإف

 ااَلمواؿ ؛ وااَلوالد ؛
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها غروراً ِاف 

 عنو بالتقليل بخلفٍ ِىِ وكفِِ وكفى   65
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمـِِجَِّـن نجَّاكم 67
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~اكمُِجِِـن نجاكْم إلى 67
نساف ؛كفوراً َأفأمنتم 67   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف ؛ كفوراً اَفأمنتم اإْلِ
 واو لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع ب أف و~أفأمنتمُ  أفأمنتْم أف 68
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وكياًل اَـ وكياًل أـَ 68
ـْ َأمنتم ؛ تارًة ُأخرى 69 ـَ َامنتم ؛ تارًة اخرى أ   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أ
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~أمنتمُ  أمنتْم أف 69
 لتقليل قوالً واحداً باِىِ أخرِِ أخرى   69
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 70
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مُن اوتي فمْن ُأوتي 71
 لو ثالثة البدؿ أوتي ؛ يقرءوف  أوتي ؛ يقرءوف 71
 بتغليظ الالـ يْظَلموف يْظَلموف 71
 بالتقليل بخلٍف عنوِ)معاً(ِىِ أعمِِ )معاً( أعمى   72

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  72
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بترقيق الراء غيَره غيَره 73
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  74
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قليالً ِاذاً  قليالً إذاً  74
 بترقيق الراء نصيراً  نصيراً  75
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 76

بفتح األلف وسكوف الالـ وحذؼ األلف  َخْلفك ِخاَلفك 76
 بعدىا

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد َارسلنا ؛ تحويالً اَقم قْد َأرسلنا ؛ تحويالً َأقم 77

 وقرءاف ؛ قرءاف وقرءاف ؛ قرءاف 78
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
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 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 78
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عسِِ عسى   79
 بترقيق الراء نصيراً  نصيراً  80

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 82
 الهمزة مسبوقة بساكن

 ؿ الهمزة واواً بإبدا للمومنين  للمْؤمنين 82
نساف 83   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنوِـاونِـٔـــِ ػػػاونػػ   83
ــوساًِونِـٔـــِ ػػوساً ػػػا ؛ يػػ  ونػػػ   83 ـٔ  لو ثالثة البدؿِـاِ؛ِيــ
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أعلم و~فربكمُ  فربكْم أعلم 84
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أىدِِ أىدى   84
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَمر مْن َأمر 85
 لو ثالثة البدؿ أوتيتم أوتيتم 85
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وكياًل ِاال وكياًل ِإال 86
 بترقيق الراء كبيراً  كبيراً  87
  ة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمز  ااِلنس اإْلِنس 88
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتوا ؛ ياتوف يْأتوا ؛ يْأتوف 88

 القرءاف القرءاف 88
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بترقيق الراء ظهيراً  ظهيراً  88

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 89
 الهمزة مسبوقة بساكن

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفأبِِ أبى  ف 89
 بإبداؿ الهمزة واواً  نومن نْؤمن 90

بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مع  تُػَفجّْرَ  تَػْفُجرَ  90
 التشديد، وترقيق الراء وصالً 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ ينبوعاً َاو اأْلَرض ؛ ينبوعاً َأو 90
 بترقيق الراء جّْرَ فتُػفَ  فتُػَفجّْرَ  90
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 91
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بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و  تفجيراً َاو تفجيراً َأو 91
  الذي قبلها

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها  كسفاً َاو ؛ قبيالً َاو كسفاً َأو ؛ قبيالً َأو 92
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يتات تْأتي 92
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها زخرٍؼ َاو زخرٍؼ َأو 93
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ترقِِ ترقى   93
 بإبداؿ الهمزة واواً  نومن نْؤمن 93
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوا يْؤمنوا 94
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـال الهدى   94
  ركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل ح ااَلرض اأْلَرض 95
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ كفِِ كفى   96
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإنو و~بينُكمُ  بينُكْم ِإنو 96
 بترقيق الراء خبيراً بصيراً  خبيراً بصيراً  96
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالمهتد المهتدِ  97
  ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع بصلة أولياء و~لهمُ  لهْم أولياء 97

ِاىممْأوِِ مْأواىم 97
 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل بخلٍف عنو، 

 ألنها مستثناة
 بترقيق الراء سعيراً  سعيراً  97
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 98
 تسهيل الهمزة الثانيةب ذا•أ أِءذا 98
 باإلخبار إنا أِءنا 98

اً ورفاتاً َأءنا ؛ جديد 98
 َأولم

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ورفاتاً ِانا ؛ جديداً َاولم

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرَوا َاف ؛ وااَلرض يرْوا أف ؛ واأْلَرض 99
 بترقيق الراء وصالً  قاِدرٌ  قاِدرٌ  99
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أجالً  و~لهمُ  لهْم أجالً  99
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـفأبِِ فأبى 99

نفاؽ ؛  100 لْو أَنتم ؛ اإْلِ
نساف   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لَو اَنتم ؛ ااِلنفاؽ ؛ ااِلنساف اإْلِ
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 بفتح ياء اإلضافة ربَي إذاً  إذاً  ~ربي 100

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 101
 ولو ثالثة البدؿ

ِ؛ِيــ ـموسِِموسِِ ػموسى  ؛ يػ   موسى   101  بالتقليل بخلٍف عنو فيهماِىِ ى 
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 101
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 101

 ال ~؛ ىػ ؤالِء ي الاَ ىػ ؤالِء  ىػ ؤالِء ِإال  102
أو  وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية،
 بإبدالها ياًء مع المد المشبع 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض واأْلَرض 102
 بترقيق الراء بصائِرَ  بصائِرَ  102
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 103
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 104
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ضااَلر  اأْلَرض 104

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  104
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بترقيق الراء مبشّْراً ؛ ونذيراً  مبشّْراً ؛ ونذيراً  105

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  وقرءاناً  وقرءاناً  106
 لهمزة مسبوقة بساكنا

 امنوا ؛ لْلذقاف–قَل  قْل َءامنوا ؛ لْلذقاف 107
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ في )ءامنوا(
 بإبداؿ الهمزة واواً  تومنوا تْؤمنوا 107
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 107
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يتلِِ يتلى   107
 بترقيق الراء رُّوف يخِ  يِخرُّوف 107
 بترقيق الراء ويِخرُّوف  ويِخرُّوف 109
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لاَلذقاف لْْلَذقاف 109
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم قُل ادعوا ؛ أُو ادعوا قِل ادعوا ؛ أِو دعوا 110
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلسماء اأْلَسماء 110
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 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـاحلسنِِ الحسنى   110
 بتغليظ الالـ بَصاَلتك  بَصاَلتك 110
 بترقيق الراء تكبيراً  تكبيراً  111

 تكبيراً الحمد تكبيراً * بسم اهلل 111
لورش عند وصل السورتين في وجو 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت(  

 لساكنينلتقاء اكسر نوف التنوين ال
 

 سورة الكيف(  18 )
 

 بترؾ السكت وإخفاء التنوين عوجاً قيماً  قيماً  سعوجاً  1
 بترقيق الراء وصالً  لينِذَر ؛ ويبشَّْر  لينِذَر ؛ ويبشّْرَ  2
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين 2
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجراً  و~لهمُ  لهْم أجراً  2
 رقيق الراء وصالً بت وينِذرَ  وينِذرَ  4
 لو ثالثة البدؿ آلبائهم آلبائهم 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَفواىهم مْن َأفواىهم 5
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أفواىهمُ  أفواىهْم إف 5
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل قوالً واحداً ِرىمءاثاِِ ءاثارِىم 6
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~رىمُِءاثاِِ إفءاثارِىْم  6
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوا يْؤمنوا 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أسفاً ِانا أسفاً ِإنا 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 7
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أحسن و~أيهمُ  و~لنبلوىمُ  لنبلوىْم أيهْم أحسن 7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جرزاً اَـ جرزاً أـَ 8

 اياتنا-مَن  مْن َءاياتنا 9
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عجباً ِاذ عجباً ِإذ 9

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىَاوِِإَذ  إْذ َأوى 10
 وبالتقليل بخلف عنو وقفاً على )أوى( 
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 لو ثالثة البدؿ ءاتنا ءاتنا 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَمرنا مْن َأمرنا 10
 لو ثالثة البدؿ ءاذانهم ءاذانهم 11
  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أحصِِ أحصى   12

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امنوا-فتيٌة  افتيٌة َءامنو  13
 ولو ثالثة البدؿ

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدًى  13
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إذ و~قلوبهمُ  قلوبهْم إذ 14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 14
 لبدؿلو ثالثة ا ءالهة ءالهة 15
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتوف يْأتوف 15

 فمَن َاْظَلم فمْن َأْظَلم 15
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بتغليظ الالـ
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ افرتِِ افترى   15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَمركم مْن َأمركم 16
 وكسر الفاء بفتح الميم َمرِفقاً  ِمرَفقاً  16
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىوترِِ وترى 17
 بتغليظ الالـ طََلعت  طََلعت 17
 بتشديد الزاي تزَّاور تَزاور 17

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ايات-مَن  مْن َءايات 17
 ولو ثالثة البدؿ

 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالمهتد المهتِد  17

بكسر السين، وبصلة ميم الجمع بواو  أيقاظاً  و~وتحِسبهمُ  حَسبهْم أيقاظاً وت 18
  لفظية مع اإلشباع

 بترقيق الراء ِذرَاعيو  ِذرَاعيو 18
 بتغليظ الالـ اطََّلعت   اطََّلعت 18

 فراراً  فراراً  18
] مستثنى [، الراء مفخمة بسبب 

 التكرار
 بتشديد الالـ لملّْئت لمِلئت 18
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َأو ؛ فلينظْر أَيها ؛  يوماً  19
 أحداً ِإنهم

 يوماً َاو ؛ فلينظَر اَيها ؛
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أحداً ِانهم 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أحداً  و~أعلم ؛ بكمُ  و~ربُكمُ  ربُكْم أعلم ؛ بكْم أحداً  19
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أزكِِ أزكى   19
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فلياتكم مفليْأتك 19
 بترقيق الراء يشِعَرف  يشِعَرف 19
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أو و~ِإف ؛ يرجموكمُ  و~إنهمُ  إنهْم ِإف ؛ يرجموكْم أو 20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إذاً اَبداً  إذاً أَبداً  20
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أعلم و~أمرىم ؛ ربهمُ  و~بينهمُ  بينهْم أمرىم؛ربهْم أعلم  21
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أعلم أعلم ~ربي 22

22 
يعلمهْم إال ؛ فيهْم إال ؛ 

 منهْم أحداً 
إال ؛   و~إال ؛ فيهمُ  و~يعلمهمُ 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أحداً  و~منهمُ 

فأصل  ، ألف الراء متوسطة فيهاال تقليل  مارِ ػت تمارِ  22
 تماِر ىو تماري ولكن الياء حذفت

 بترقيق الراء فيهما ِمَراًء ظاِىَراً  ِمَراًء ظاِىَراً  22
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  لَشيٍء  لَشيٍء  23
  قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي  لَشيٍء ِاني ؛ غداً ِاال لَشيٍء ِإني ؛ غداً ِإال 23
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عسِِ عسى   24
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےيهدين يهدينِ  24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 26
 لو ثالثة البدؿ أوحي أوحي 27
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهاِ؛ِىوِِالدنيِِ الدنيا ؛ ىواه 28
  كة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حر  مَن َاغفلنا مْن َأغفلنا 28
 بإبداؿ الهمزة واواً  فليومن فليْؤمن 29

فليكفْر ِإنا ؛ ناراً َأحاط  29
 ؛ مرتفقاً ِإف

فليكفِر ِانا ؛ ناراً َاحاط ؛ 
 مرتفقاً ِاف

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بإبداؿ الهمزة ياءً  بيس بئس 29
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 30
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاحسن عمالً اْولػ ئك مْن َأحسن عمالً ُأْولػ ئك 30
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اأْلَنهار ؛ مْن َأساِوَر ؛  31
 اأْلَرائك

 ااَلنهار ؛ مَن َاساِوَر ؛
 ااَلرائك 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 وبترقيق الراء في )أساور(

 بدؿلو ثالثة ال متكئين متكئين 31
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاعناب مْن َأعناب 32
 بخلٍف عنو وقفاً  بالتقليلِاكلتِِ كلتا 33

 ءاتُت اْكلها ءاتْت ُأُكلها 33
لو ثالثة البدؿ؛ ونقل حركة الهمزة 

 ، وإسكاف الكاؼ للساكن الذي قبلها
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  33
 بضم الثاء والميم ثُُمر ثََمر 34
 بترقيق الراء يحاِورُه يحاِورُه 34
 بإثبات األلف وصاًل مع المد المشبع أنآ َأكثر أنا َأكثر 34
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  36
 بزيادة ميم بعد الهاء منهما منها 36
 بترقيق الراء يحاِورُه يحاِورُه 37
 عنو بالتقليل بخلفٍ ِاكسوِِ سواؾ 37
 بفتح ياء اإلضافة بربَي أحداً  أحداً  ~بربي 38
 بإثبات األلف وصاًل مع المد المشبع أنآ َأقل أنا َأقل 39
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فعسِِ فعسى   40
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أف أف ~ربي 40

إثبات ياء ب :وصالً بإبداؿ الهمزة واواً، و  ےيوتين يْؤتينِ  40
 زائدة

 بترقيق الراء راً خي خيراً  40
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها زلقاً َاو زلقاً َأو 40
 بتغليظ الالـ طََلباً  طََلباً  41
 بضم الثاء والميم بُثُمره بَثَمره 42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َلُم اشرؾ َلْم ُأشرؾ 42
 بفتح ياء اإلضافة بربَي أحداً  أحداً  ~بربي 42
 بترقيق الراء منتِصَراً  منتِصَراً  43
 بترقيق الراء وصالً  )معاً(خيٌر  )معاً(خيٌر  44
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 بضم القاؼ عُقباً  عْقباً  44
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كماٍء اَنزلناه ؛ ااَلرض كماٍء أَنزلناه ؛ اأْلَرض 45
 في اللين المهموز التوسط واإلشباع  لو َشيٍء  َشيءٍ  45
 بترقيق الراء مقتِدراً  مقتِدراً  45
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 46
 بترقيق الراء وصالً  )معاً(خيٌر  )معاً(خيٌر  46
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها خيٌر اَمالً  خيٌر َأمالً  46
 بترقيق الراء نسيرُ  نسيرُ  47
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىوترِِ وترى 47
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 47
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أحداً  و~منهمُ  منهْم أحداً  47

48 
خلقناكْم أوؿ ؛ زعمتْم 

 مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظية  ألن و~أوؿ ؛ زعمتمُ  و~خلقناكمُ  أَلن

 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىفرتِِ فترى 49

49 
يغاِدُر ؛ صغيراً ؛ كبيَرًة ؛ 

 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  يغاِدُر ؛ صغيراً ؛ كبيَرًة ؛ حاِضراً  حاِضراً 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كبيرًة ِاال كبيرًة ِإال 49
 تقليل بخلٍف عنوبالِاىاأحصِِ أحصاىا 49
 لو ثالثة البدؿ آلدـ آلدـ  50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عَن َامر عْن َأمر 50
 بإبداؿ الهمزة ياءً  بيس بئس 50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 51
 لو ثالثة البدؿ ] وقفاً [ شركائي شركائي 52
 : بالتقليل قواًل واحداً، وثالثة البدؿوقفاً ِاءِِورِِ ورءا 53

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 54
 الهمزة مسبوقة بساكن

نساف 54   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  54
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واواً  بإبداؿ الهمزة يومنوا يْؤمنوا  55  
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـال الهدى   55
 بترقيق الراء ويستغِفُروا ويستغِفُروا 55
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~ربهمُ  ربهْم إال 55
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم ؛ ياتيهم تْأتيهم ؛ يْأتيهم 55
  الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن  ااَلولين اأْلَولين 55
 بكسر القاؼ وفتح الباء ِقَبالً  قُػُبالً  55
 لو ثالثة البدؿ ءاياتي ءاياتي 56
 بترقيق الراء أنِذُروا أنِذُروا 56
 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  56

 ومَن َاْظَلم  ومْن َأْظَلم 57
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبتغليظ الالـ 
 الراء وصالً بترقيق  ذكّْرَ  ذكّْرَ  57
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 57

57 
قلوبهْم أكنة ؛ تدعهْم 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~أكنة ؛ تدعهمُ  و~قلوبهمُ  إلى

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أكنًة َاف ؛ إذاً اَبداً  أكنًة َأف ؛ إذاً أَبداً  57
 ة البدؿلو ثالث ءاذانهم ءاذانهم 57
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـال الهدى   57
 بإبداؿ الهمزة واواً، والبدؿ ىنا مستثنى يُػَواخذىم يُػَؤاخذىم 58

] مستثنى [ مستثناة من مد اللين، فتقرأ  َموئالً  َموئالً  58
 كحفص

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ القرِِ القرى   59
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 59
 بضم الميم وفتح الالـ ِلُمهَلكهم هِلكهمِلمَ  59
 بالتقليل بخلٍف عنوِوـ؛ِلفتـ ِِِىِ موسِِ ؛ لفتػ و موسى   60
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَو اَمضي أْو َأمضي 60
 بالتقليل بخلٍف عنوِلفتـِـ و لفتػ و  62
 لو ثالثة البدؿ ءاتنا ءاتنا 62
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 ؛ أرآيت يت•أر أرءيت 63
وصاًل: بتسهيل الهمزة الثانية، أو وجهاف 

بإبدالها ألف مع اإلشباع، أما وقفاً فليس 
 لو إال التسهيل

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ َاوينا ؛ أَف اَذكره إْذ َأوينا ؛ أْف َأذكره 63
 بكسر الهاء، وبالتقليل بخلٍف عنو نيوِ أنساِِ أنسانيوُ  63
 زائدة وصالً بإثبات ياء  ےنبغ نبغِ  64
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل قوالً واحداً ِماـرىءاثاِِ ءاثارِىما 64
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناه ءاتيناه 65
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   66
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىَل اَتبعك ىْل أَتبعك 66
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےتعلمن تعلمنِ  66
 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  67
 بترقيق الراء وصالً  تصِبرُ  تصِبرُ  68
 بفتح ياء اإلضافة ستجدنَي إف إف ~ستجدني 69
 بترقيق الراء صاِبراً  صاِبراً  69
 بفتح الالـ، وتشديد النوف تسئَلنّْي تسئْلِني 70
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  70
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  ذكراً  ذكراً  70
 بتغليظ الالـ فانطََلقا   فانطََلقا 71

 ِامراً شيئاً  شيئاً ِإمراً  71

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، 
، للساكن الذي قبلهاونقل حركة الهمزة 

وىو  –ولو في راء ) إمراً ( التفخيم 
 والترقيق  –المقدـ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َم اَقِل ِانكألَ  أَلْم َأقْل ِإنك  72
 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  72
 بإبداؿ الهمزة واواً مفتوحة ُتواخذني تُػَؤاخذني 73
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَمري مْن َأمري 73
 بتغليظ الالـ فانطََلقا   فانطََلقا 74
 ادة ألف بعد الزاي، وتخفيف الياءبزي زاكِيةً  زكيَّةً  74
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 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  74
 بضم الكاؼ  نُكراً  نْكراً  74

 
 
 
 



 فرش الجزء السادس عشر                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص يةروا
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                331      

 

 

 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَلَم اَقل أَلْم َأقل 75
 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  75
 توسط واإلشباع لو في اللين المهموز ال َشيٍء  َشيءٍ  76
 بتخفيف النوف لدِني لدنّْي 76
 الالـ بتغليظ فانطََلقا   فانطََلقا 77
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فأبَوا َاف  فأبْوا َأف 77
 بإدغاـ الذاؿ في التاء لتخذتَّ  لتخْذتَ  77
 ]مستثنى[، ال ترقيق للراء ِفَراؽ ِفَراؽ 78
 الهمزة ألفاً  أبدؿ بتاويل بتْأويل  78
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صبراً َاما صبراً أما 78
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف َاعيبها أْف َأعيبها 79
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياخذ يْأخذ 79
 أبدؿ الهمزة واواً  مومنين  مْؤمنين 80
لهما يْبِدلهما 81  اؿالباء وتشديد الد بفتح يَبدّْ
 الراء بترقيق خيراً  خيراً  81
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عَن اَمري عْن َأمري 82
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاويل تْأويل  82
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  ذكراً  ذكراً  83
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ذكراً ِانا ذكراً ِإنا 83
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رضااَل  اأْلَرض 84
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناه وءاتيناه 84
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  84
 بهمزة وصل بدؿ القطع، وشدد التاء تَّبعٱف فأَْتبع 85
 الالـ بتغليظ ظََلم ظََلم 87
 بضم الكاؼ  نُكراً  نْكراً  87

 امن-مَن  مْن َءامن 88
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ 
 بضم الهمزة من غير تنوين جزاءُ  جزاًء  88
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 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـاحلسنِِ الحسنى   88
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَمرنا مْن َأمرنا 88
 بهمزة وصل بدؿ القطع، وشدد التاء تَّبعٱ أَْتبع 89
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  ستراً  ستراً  90
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد َاحطنا قْد َأحطنا 91
 بهمزة وصل بدؿ القطع، وشدد التاء تَّبعٱ أَْتبع 92
 بضم السين مع بقاء التشديد السُّدين السَّدين 93
الهمزة ألفاً أبدؿ  )معاً(  ياجوج وماجوج يْأجوج ومْأجوج 94  

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 94
 بضم السين ُسداً  َسداً  94
 الراء بترقيق خيرٌ  خيرٌ  95
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بقوٍة َاجعل بقوٍة َأجعل 95

 اتوني-ردماً  ردماً َءاتوني 95
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ثالثة البدؿولو 
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ساوِِ ساوى   96
 لو ثالثة البدؿ ءاتوني ءاتوني 96

 قطراً  قطراً  96
] مستثنى [، الراء مفخمة لوقوع حرؼ 

 االستعالء بينها وبين الكسرة

، حذؼ األلف والهمزة، وبتنوين الكاؼ دكاً  دكاء 98
 ويقف بألف العوض

 التقليل قوالً واحداً بِــفرينللكــ ِِ فرينػػػػ  للك 100

كانْت َأعينهم ؛ سمعاً  101
 َأفحسب

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كانَت َاعينهم ؛ سمعاً اَفحسب

 ياء اإلضافة بفتح دونَي َأولياء َأولياء ~دوني 102
 بتسهيل الهمزة الثانية نااَ أولياَء  أولياَء ِإنا 102
 لتقليل قوالً واحداً باِــفرينللكــ ِِ فرينػػػ  للك 102
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بااَلخسرين  باأْلَخسرين 103
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 104
 بكسر السين يحِسبوف يحَسبوف 104
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صنعاً اْولػ ئك  صنعاً ُأْولػ ئك  104
 البدؿلو ثالثة  بآيات بآيات 105
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فحبطَت َاعمالهم فحبطْت َأعمالهم 105
 لو ثالثة البدؿ ءاياتي ءاياتي 106

وبنقل حركة الهمزة في )إف( بهمز الواو،  ىزؤاً ِاف ىزواً ِإف 106
  للساكن الذي قبلها

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 107
  قل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابن قِل ِانما قْل ِإنما 110
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يوحِِ يوحى   110
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإلػ و و~إلػ هُكمُ  إلػ هُكْم ِإلػ و 110

 عصـِيِـهِِـكأحداً  أحداً * بسم اهلل 110
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلخفاء

 
 ( سورة مريم 19 )

 

 بتقليل الهاء والياء قوالً واحداً  عصـِيِـهِِـك كهيعص 1
 الراء بترقيق ِذْكُر  ِذْكرُ  2
 بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف  زكرياَء  زكريا  2
 الهمزة الثانية بتسهيل ذاَ زكرياَء  زكريا ِإذ 2
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ نادِِ نادى   3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كنوَلَم اَ  وَلْم َأكن 4
 لو ثالثة البدؿ وراءي وراءي 5
 الراء بترقيق عاِقراً  عاِقراً  5

 اؿ-مَن  مْن َءاؿ 6
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف  زكرياُء  زكريا  7

الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف:  ناوِ اُء زكري؛  نااَ زكرياُء  زكريا ِإنا 7
 بإبدالها واواً مكسورة
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 الراء بترقيق نبشرؾ نبشرؾ 7
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحيِِـي يحيى   7
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأنِِ أنى   8
 الراء بترقيق عاِقراً  عاِقراً  8
 بضم العين ُعتياً  ِعتياً  8
 وز التوسط واإلشباعلو في اللين المهم شيئاً  شيئاً  9
 ياء اإلضافة بفتح ِلَي ءاية ءاية ~ِلي 10
 لو ثالثة البدؿ ءاية ؛ ءايتك  ءاية ؛ ءايتك 10
 الراء بترقيق الِمْحَراب  الِمْحَراب 11
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فأوحِِ فأوحى   11
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~إليهمُ  إليهْم أف 11
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحيِِـي يحيى   12
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناه وءاتيناه 12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىلها مْن َأىلها 16
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قالِت ِاني قالْت ِإني 18
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أعوذ أعوذ ~إني 18
 ة ياًء مفتوحةأبدؿ الهمز  لَيهب أَلىب 19

 ؛ َلَم َاؾ ىِ ـاَنِِقالَت  ؛ َلْم أؾ قالْت أَنى   20
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبالتقليل بخلٍف عنو في )أنى(
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 21
 بكسر النوف ِنسياً  َنسياً  23

 بالتقليل بخلٍف عنو في األلف الثانيةِاىافنادِِ فناداىا 24

 التاء والقاؼ، وتشديد السين بفتح َتسَّاَقْط  طْ ُتَساقِ  25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فلُن اكلّْم فلْن ُأكلّْم 26
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  27
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع َسوءٍ  َسوءٍ  28
 مزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة اله كانُت امك كانْت أُمك 28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فأشارِت ِاليو فأشارْت ِإليو 29
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 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِيـانءاتِِ ءاتاني 30
 قرأ بالهمز، مع المد الواجب نبيئاً  نبياً  30
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مباركاً اَين مباركاً أَين 31
 بالتقليل بخلٍف عنوِيـانوأوصِِ وأوصاني 31
 الالـ بتغليظ بالصَّاَلة بالصَّاَلة 31
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعيسِِ عيسى 34
 بضم الالـِقولُِ قوؿَ  34
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ قضِِ قضى   35
 الهمزة بفتح وَأف وِإف 36
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحزاب ؛ عظيٍم َاسمع عظيٍم َأسمع اأْلَحزاب ؛ 37
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتوننا يْأتوننا 38
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر 39
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف  39
  لهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قب ااَلرض اأْلَرض 40
 بالهمز، مع المد الواجب نبيئاً  نبياً  41
 الراء بترقيق يبِصرُ  يبِصرُ  42
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  42
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتك يْأتك 43
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراطاً  صراطاً  43
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 45

46 
أَنت ؛ عْن  أراغبٌ 

 الهتي-أراغٌب اَنت ؛ عَن  َءالهتي
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ في )ءالهتي(
 بترقيق الراء سأستغِفرُ  سأستغِفرُ  47
 ياء اإلضافة بفتح ربَي إنو إنو ~ربي 47
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عسِِ عسى   48
 الواجب قرأ بالهمز، مع المدِنبيئاًِ نبياً  49
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   51
 بكسر الالـ مخِلصاً  مخَلصاً  51
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 قرأ بالهمز، مع المد الواجب نبيئاً  نبياً  51
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليمن اأْلَيمن 52
 قرأ بالهمز، مع المد الواجب نبيئاً  نبياً  53
 لمد الواجبقرأ بالهمز، مع ا نبيئاً  نبياً  54
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يامر يْأمر 55
 الالـ بتغليظ بالصَّاَلة بالصَّاَلة 55
 قرأ بالهمز، مع المد الواجب نبيئاً  نبياً  56
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها علياً اْولػ ئك  علياً ُأْولػ ئك 57

 النبيئين النبيّْين 58
الثة قرأ بالهمز، مع المد الواجب، ولو ث

 البدؿ في الياء الثانية
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ؛ ءايات ءادـ ؛ ءايات 58
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ وإسرآئيل وإسرآئيل 58
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   58
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ءايات و~عليهمُ  عليهْم ءاتات 58
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها خلٌف َاضاعوا ؛ غياً ِاال  غياً ِإالخلٌف َأضاعوا ؛  59
 الالـ بتغليظ الصَّاَلة الصَّاَلة 59
 لو ثالثة البدؿ وءامن وءامن 60
 الالـ بتغليظ يْظَلموف يْظَلموف 60
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  60
 مزة ألفاً أبدؿ اله ماتياً  مْأتياً  61
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لغواً ِاال لغواً ِإال 62
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 65
نساف ؛ حياً َأوال  66   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف ؛ حياً َاوال اإْلِ
 الهمزة الثانية بتسهيل ذا•أَ  َأِءذا 66
نساف 67   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  67
 الراء بترقيق لنحضرنهم لنحضرنهم 68
 بضم الجيم ُجثياً  ِجثياً  68
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شيعٍة اَيهم شيعٍة أَيهم 69
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 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أشد و~أيهمُ  أيهْم أشد 69
 بضم العين ُعتياً  ِعتياً  69
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أولى و~ىمُ  ىْم أولى 70
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأولِِ أولى   70
 بضم الصاد ُصلياً  ِصلياً  70
 ع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظية م ِإال و~منُكمُ  منُكْم ِإال 71
 بضم الجيم ُجثياً  ِجثياً  72
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   73
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ءاياتنا و~عليهمُ  عليهْم ءاياتنا 73
 لو ثالثة البدؿ ؛ ءامنوا ءاياتنا ؛ ءامنوا ءاياتنا 73
 الراء بترقيق خيرٌ  خيرٌ  73
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كَم َاىلكنا كْم َأىلكنا 74
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أحسن و~ىمُ  ىْم أحسن 74
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدىً  76
 الراء بترقيق )معاً(خيٌر  )معاً(خيٌر  76
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مرداً اَفرءيت مرداً َأفرءيت 76

 ؛ أفرآيت يتأفراَ  أفرءيت 77
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف وصاًل: 

بإبدالها ألف مع اإلشباع، أما وقفًا: 
 فليس لو إال تسهيل الهمزة الثانية

 لو ثالثة البدؿ ألوتين ؛ بآياتنا ألوتين ؛ بآياتنا 77
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولداً َاطلع ولداً َأطلع 77
 الالـ بتغليظ َلع أطَّ  أطََّلع 78
 أبدؿ الهمزة ألفاً  وياتينا ويْأتينا 80
 لو ثالثة البدؿ ءالهة ءالهة 81
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ضداً اَلم ضداً أَلم 82
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكـِِـ  فرينػػػػ  الك 83
 ية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع بواو لفظ أزاً  و~تؤزىمُ  تؤزىْم أزاً  83
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإنما و~عليهمُ  عليهْم ِإنما 84
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لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  ِاداً شيئاً  شيئاً ِإداً  89
  للساكن الذي قبلهاونقل حركة الهمزة 

 بالياء بدؿ التاء يكاد تكاد 90
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ ىداً َاف اأْلَرض ؛ ىداً َأف 90
 الراء وصالً  بترقيق وتِخرُّ  وتِخرُّ  90
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولداً ِاف ولداً ِإف 92
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 93
 لو ثالثة البدؿ ءاتي ءاتي 93

 اىمَاحصِِلقَد  لقْد َأحصاىم 94
، قل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابن

 وبالتقليل بخلٍف عنو في )أحصاىم(

 ءاتيو و~وكلهمُ  وكلهْم ءاتيو 95
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 ، ولو ثالثة البدؿ في )ءاتيو(اإلشباع
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فرداً ِاف فرداً ِإف 95
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 96
 الراء وصالً  بترقيق لتبشَّْر ؛ وتنِذَر  لتبشَّْر ؛ وتنِذرَ  97

وكْم َأىلكنا ؛ مْن َأحٍد  98
 َأو 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وكَم َاىلكنا ؛ مَن َاحٍد َاو

 هِ ــطركزاً  ركزاً * بسم اهلل 98
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 خفاءاإل
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 ( سورة طو 20 )
 

 بإمالة الهاء إمالة كبرىِهِ ــط طػػو 1

 القرءاف القرءاف 2
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن

ِىِ لتشقِِ لتشقى   2
بالتقليل قوالً واحداً، ألنها رأس آية، 
 ةوسورة طو ضمن السور اإلحدى عشر 

 واحداً  قوالً  فيها التي تقلل رؤوس اآلي
 الراء بترقيق تذِكَرة تذِكَرة 3
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ خشِِـي يخشى   3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِاَلرض اأْلَرض 4
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ العلِِ العلى   4
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ استوِِ استوى   5
  ن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكِاَلرض اأْلَرض 6
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ الثرِِ الثرى   6
 الراء وصالً  بترقيق السَّْر   السّْرَ  7
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأخفِِ وأخفى   7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِماءـاَلس اأْلَسماء  8
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـاحلسنِِ الحسنى   8

ِاكاَتِِىَلِ ىْل أَتاؾ 9
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبالتقليل بخلٍف عنو
ِموسِِ موسى   9  بالتقليل قوالً واحداً ِى 

ِاءِِرِِ رءا 10
بالتقليل قوالً واحداً للراء والهمزة، ولو 

 ثالثة البدؿ

 ~ءانست ؛ لعلي ~إني 10
 ءاتيكم

ثة البدؿ ياء اإلضافة فيهما، ولو ثال بفتح إنَي ءانست ؛ لعلَي ءاتيكم
 في )ءانست ؛ ءاتيكم(

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قبٍس َاَو َاجد قبٍس َأْو َأجد  10
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  10
 لدى الوقف عليها بالتقليل قوالً واحداً ِىىدِِ ىدىً  10
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 بالتقليل بخلٍف عنو ألنها ليس برأس آية ِاىاأتِِ أتاىا 11
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   11
 ياء اإلضافة  بفتح إنَي أنا أنا ~إني 12
 غير تنوين، وبالتقليل قواًل واحداً من ِىِ طوِِ طوىً  12
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يوحِِ يوحى   13
 ياء اإلضافة  بفتح إننَي أنا أنا ~إنني 14
 الالـ بتغليظ الصَّاَلة الصَّاَلة 14
 ياء اإلضافة  بفتح لذكرَي إف  إف ~لذكري 14
 ونقل حركة الهمزةلو ثالثة البدؿ،  ءاتيٌة اَكاد ءاتيٌة َأكاد 15
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ لتجزِِ لتجزى   15
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ تسعِِ تسعى   15
 أبدؿ الهمزة واواً ِيومن يْؤمن 16
 بالتقليل بخلٍف عنو ِاهىوِِ ىواه 16
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فرتدِِ ى  فترد 16
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   17
 ألنو واوي ال تقليل فيو عصاي عصاي 18
 لو ثالثة البدؿ مئارب مئارب 18
 بالتقليل قوالً واحداً، مع ترقيق الراء ِىِ أخرِِ أخرى   18
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   19
 بالتقليل بخلٍف عنو ِاىافألقِِ فألقاىا 20
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ تسعِِ تسعى   20
 الراء بترقيق سيَرتها سيَرتها 21

ِىِ ـاُلولِِ اأْلولى   21
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 التقليل قوالً واحداً بولو ثالثة البدؿ، و 

 ىِ اخرِِايًة –سوٍء  سوٍء َءايًة ُأخرى   22
، حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل 

التقليل قوالً واحداً بولو ثالثة البدؿ، و 
 في )أخرى( 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتنا-مَن  مْن ءاياتنا 23
 ولو ثالثة البدؿ 
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 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ الكبِِ الكبرى   23
  الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن اذىِب ِالى اذىْب ِإلى 24
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ طغِِ طغى   24
 ياء اإلضافة بفتح لَي أمري أمري ~لي 26
 الراء بترقيق وزيراً  وزيراً  29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىلي مْن َأىلي 29
 الراء بترقيق كثيراً  كثيراً  33

 كثيراً ِانك كثيراً ِإنك 34
بنقل حركة الهمزة للساكن الراء، و  بترقيق

 الذي قبلها
 الراء بترقيق بصيراً  بصيراً  35

 قُد اوتيت قْد ُأوتيت 36
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   36

،  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ مرًةِاخرِِ مرًة ُأخرى   37
 التقليل قوالً واحداً في )أخرى( بو 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ َاوحينا إْذ َأوحينا 38
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يوحِِ يوحى   38
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياخذه يْأخذه 39
 ياء اإلضافة بفتح عينَي إذ إذ ~عيني 39
  ساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة لل ىَل َادلكم ىْل َأدلكم 40
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   40
 ياء اإلضافة  بفتح لنفسَي ٱذىب لنفسي ٱذىب 41
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اذىَب اَنت اذىْب أَنت  42
 لو ثالثة البدؿ بآياتي بآياتي 42
 ياء اإلضافة  بفتح ذكرَي ٱذىبا ذكري ٱذىبا 42
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ طغِِ ى  طغ 43
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ خشِِـي يخشى   44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِأَوَِان أْو َأف 45
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يطغِِ يطغى   45
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 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأرِِ وأرى   46
 أبدؿ الهمزة ألفاً  فاتياه فْأتياه 47
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 47
 لو ثالثة البدؿ بآية بآية 47
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ هدِِـال الهدى   47

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قُد اوحي قْد ُأوحي 48
 ولو ثالثة البدؿ

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـوتولِِ وتولى   48
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   49
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أعطِِ أعطى   50
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع َِشيٍءِ َشيءٍ  50
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ىدِِ ىدى   50

ِىِ ـاُلولِِ اأْلولى   51
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 التقليل قوالً واحداً بولو ثالثة البدؿ، و 
 لدى الوقف عليها بالتقليل قوالً واحداً ِىينسِِ ينسى 52
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 53
 بكسر الميم، وزيادة ألف بعد الهاء ِمهاداً  َمهداً  53
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـشتِِ شتى   53
  كن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للسا  وارعَوا اَنعامكم وارعْوا أَنعامكم 54
 ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  بصلة ِإف و~أنعامُكمُ  أنعامُكْم ِإف 54
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 54
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ النهِِ النهى   54

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ تارًةِاخرِِ تارًة ُأخرى   55
 ى(في )أخر وبالتقليل قوالً واحداً 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَريناه ولقْد َأريناه 56
 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ءاياتنا 56
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـوأبِِ وأبى   56
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَرضنا مْن َأرضنا 57
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   57
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 أبدؿ الهمزة ألفاً  فلناتينك فلنْأتينك 58

بكسر السين، وبالتقليل قوالً واحداً لدى  ىِِِسو ُسوىً  58
 الوقف عليها 

 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليها ِىضحِِ ضحىً  59
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفتولِِ فتولى   60
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أتِِ أتى   60
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   61
 الياء والحاء بفتح فَيسَحتكم فُيسِحتكم 61
 ، مع ترقيق الراءبالتقليل قوالً واحداً ِىِ افرتِِ افترى   61
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ النجوِِ النجوى   62
 النوف مع التشديد بفتح قالوا إفَّ  قالوا إفْ  63
 الراء بترقيق  لساِحَراف لساِحَراف 63
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَرضكم رضكممْن أَ  63
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ مثلِِـال المثلى   63

 ثمَّ ائتوا  ثمَّ ائتوا 64
وصاًل: أبدؿ الهمزة ألفًا، ابتداًء:  

 كحفص، وليس لو إال القصر في البدؿ  
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وقَد اَفلح وقْد َأفلح  64
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ استعلِِ استعلى   64
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   65

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ مَنِاَلقِِ مْن أَلقى   65
 التقليل قوالً واحداً في )ألقى(بو 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَلقوا بْل أَلقوا 66
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أنها و~سحرىمُ  ْم أنهاسحرى 66
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ تسعِِ تسعى   66
ِموسِِ موسى   67  بالتقليل قوالً واحداً ِى 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىِ اَلعلِِتخِف ِانك ؛  تخْف ِإنك ؛ اأْلَعلى   68
 ى(وبالتقليل قوالً واحداً في )األعل

 الالـ، وتشديد القاؼ  بفتح تَلقَّف تْلَقف 69
 الراء وصالً  بترقيق الساِحرُ  الساِحرُ  69
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  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أتِِ أتى   69
 لو ثالثة البدؿِءامنا ءامنا 70
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وموسِِ وموسى   70

َامنتمءاَ  َءامنتم 71

بزيادة ىمزة مفتوحة لتصبح ثالث 
) أأأمنتم ( فاألولى لالستفهاـ ىمزات 

اإلنكاري وىي محققة، والثانية ىمزة 
أفعل وىي مسهلة، والثالثة فاء للكلمة 
وىي مبدلة لجميع القراء، ولو ثالثة 

 البدؿ على أصلو

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اذف –أَف  أْف َءاذف   71
 ولو ثالثة البدؿ

 صلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ب ِإنو و~لُكمُ  لُكْم ِإنو 71
 الراء فيهما بترقيق لكبيرُكم ؛ السّْْحرَ  لكبيرُكم ؛ السّْْحرَ  71
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأبقِِ وأبقى   71
 ، ورقق الراءأبدؿ الهمزة واواً  نوثَِرؾ نْؤثَِرؾ 72
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قاٍض ِانما قاٍض ِإنما 72
 بالتقليل قوالً واحداً ِاالدنيِِ الدنيا 72
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 73
 الراء وصالً  بترقيق ليغِفَر ؛ خيرٌ  ليغِفَر ؛ خيرٌ  73
 بالتقليل بخلٍف عنوِاناخطايِِ خطايانا 73
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأبقِِ وأبقى   73
 أبدؿ الهمزة ألفاً  يات يْأت 74
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـحيِِـي يحيى   74
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتو يْأتو 75
 أبدؿ الهمزة واواً  مومناً  مْؤمناً  75
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ العلِِ العلى   75
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِهارـاَلن اأْلَنهارُ  76
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ تزكِِ تزكى   76
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لقَد َاوحيناو  ولقْد أوحينا 77
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 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   77

 أِف ٱسر أْف َأسر 77
بهمزة وصل بدؿ القطع في ) أسر (، 

فقط الساكنين، ولو  اللتقاءفتكسر النوف 
 مطلقاً ترقيق الراء 

  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ خشِِـت تخشى   77
 ليل قوالً واحداً بالتقِىِ ىدِِ ىدى   79
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 80
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد اَنجيناكم ؛ ااَليمن قْد أَنجيناكم ؛ اأْلَيمن 80
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ والسلوِِ والسلوى   80
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ىوِِ ىوى   81
 لو ثالثة البدؿِوءامن وءامن 82
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ اىتدِِ اىتدى   82
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   83
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أوالء و~ىمُ  ىْم أوالء 84
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ لرتضِِ لترضى   84
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   86

ـْ َأردتمح 86 ـَ اَردتم سناً َأفطاَؿ ؛ أ ، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حسناً َافطاَؿ ؛ أ
 وبتغليظ الالـ وترقيقها في )أفطاؿ( 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~أردتمُ  أردتْم أف 86
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىألقِِ ألقى 87
 لٍف عنوبالتقليل بخِىِ موسِِ موسى   88
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ موسِِ موسى   91
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےتتبعن تتبعنِ  93
 أبدؿ الهمزة ألفاً  تاخذ تْأخذ 94
 ياء اإلضافة بفتح برأسَي إني إني ~برأسي 94
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 94
  زة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهم مَن اَثر مْن أَثر 96
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ؛ نسفاً ِانما وانظِر ِالى   ؛ نسفاً ِإنما وانظْر ِإلى   97
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  98
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَنباء مْن أَنباء 99
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة اتيناؾ-وقَد  وقْد َءاتيناؾ 99
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  ذكراً  ذكراً  99
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاعرض مْن َأعرض 100
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  ِوْزراً  ِوْزراً  100
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~تمُ ِإف ؛ لبث و~بينهمُ  بينهْم ِإف ؛ لبثتْم إال 103
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها طريقًة ِاف طريقًة ِإف 104
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~لبثتمُ  لبثتْم إال 104
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ترِِ ترى   107
  ة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمز  ااَلصوات اأْلَصوات 108
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَذف مْن َأذف 109
 أبدؿ الهمزة واواً  مومن مْؤمن 112

 قرءاناً  قرءاناً  113
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  ذكراً  ذكراً  113
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـفتعالِِ فتعالى 114

 بالقرءاف بالقرءاف 114
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِيُقضَِ يُقَضى   114
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 115
 لو ثالثة البدؿ آلدـ آلدـ 116
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـأبِِ أبى   116
 لو ثالثة البدؿِادمء ءادـ 117
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فتشقِِ فتشقى   117
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ تعرِِ تعرى   118
 بكسر الهمزة وِإنك وأَنك 119
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ تضحِِ تضحى   119
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 120
  قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي ىَل َادلك ىْل َأدلك 120
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 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يبلِِ يبلى   120

لو في اللين المهموز في ىذه الكلمة  سوءاتهما سوءاتهما 121
 القصر والتوسط

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وعصِِ وعصى   121
 لو ثالثة البدؿ ءادـ ءادـ 121
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فغوِِ فغوى   121
 بخلٍف عنو  بالتقليلِاهاجتبِِ اجتباه 122
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وَىدِِ وَىدى   122
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتينكم يْأتينكم 123

ِىىدِِ ىدىً  123
 عليهابالتقليل قوالً واحداً ] لدى الوقف 

 [ ألنها رأس آية حسب العد المدني
 بالتقليل بخلٍف عنو  ِايىدِِ ىداي 123
 اً بالتقليل قوالً واحدِىِ يشقِِ يشقى   123
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِمَنَِاعرض مْن َأعرض 124
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أعمِِ أعمى   124
 ياء اإلضافة بفتح ىِ َأعمِِحشرتنَي  أعمى   ~حشرتني 125
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أعمِِ أعمى   125
 الراء بترقيق بصيراً  بصيراً  125
 البدؿلو ثالثة  ءاياتنا ءاياتنا 126
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ تنسِِ تنسى   126
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاسرؼ مْن َأسرؼ 127
 أبدؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 127
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 127

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  127
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

لراء، ولو ثالثة وىو الالـ، وبترقيق ا
 البدؿ 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأبقِِ وأبقى   127
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كَم َاىلكنا كْم َأىلكنا 128
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإف و~مساكنهمُ  مساكنهْم إف 128
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 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 128
 قليل قوالً واحداً بالتِىِ النهِِ النهى   128
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىمسمِِ مسمىً  129
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة اناء-ومَن  ومْن َءاناء 130
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالنهاِِ النهاِر  130
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ترضِِ ترضى   130

ِاالدنيِِ الدنيا 131
ألنها رأس آية  واحداً بالتقليل قوالً 

 حسب العد المدني
 الراء وصالً  بترقيقِخيٌِ خيٌر  131
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأبقِِ وأبقى   131
 أبدؿ الهمزة ألفاً  وامر وْأمر 132
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وامَر َاىلك وْأمْر َأىلك 132
 الالـ بتغليظ بالصَّاَلة بالصَّاَلة 132
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ للتقوِِ للتقوى   132
 أبدؿ الهمزة ألفاً  ياتينا ؛ تاتهم يْأتينا ؛ تْأتهم 133
 لو ثالثة البدؿ بآية  بآية 133

ِىِ ـاُلولِِ اأْلُولى   133
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 ولو ثالثة البدؿ، والتقليل قوالً واحداً 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو اَنا ولْو أَنا 134
 لو ثالثة البدؿ ءاياتك ءاياتك 134
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ خزِِـون ونخزى   134
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِمَنَِاصحاب مْن َأصحاب 135
 ] مستثنى [، يفخم الراءِالصراط الصراط 135
 داً بالتقليل قوالً واحِىِ ٱىتدِِ ىتدى  ٱ 135

ِٱىتدىِٱقرتب ىتدى * بسم اهللٱ 135

عند وصل السورتين في وجو لورش 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 

، ويلزمو الساكنين اللتقاء حذؼ األلف
 عدـ التقليل
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 ( سورة األنبياء 21) 
 

 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتيهم يْأتيهم 2
  ن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساك محدٍث ِاال محدٍث ِإال 2
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىِ النجوِِ النجوى   3
 الالـ بتغليظ ظََلموا ظََلموا 3

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  أفتاتوف و~مثلُكمُ  مثلُكْم أفتْأتوف 3
   الهمزة ألفاً  بإبداؿو اإلشباع، 

 الراء بترقيق السّْْحَر ؛ تبِصُروف  السّْْحَر ؛ تبِصُروف 3

بضم القاؼ وبحذؼ األلف وإسكاف  ُقْل رَّبي ربي قَاؿَ  4
 الالـ، مع إدغاـ الالـ في راء ) ربي (

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 4
 الراء بترقيق شاعرٌ  شاِعرٌ  5
 بالتقليل قوالً واحداً ِاهافرتِِ افتراه 5
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ فلياتنا فليْأتنا 5
 لو ثالثة البدؿ بآية بآية 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولوف اأْلَولوف 5
 لو ثالثة البدؿ ءامنت ءامنت 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قريٍة َاىلكنا قريٍة َأىلكنا 6
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  6  

ِىِ ِـِيُوحَِ نُوِحي 7
 بإبداؿالحاء، و  بالياء بدؿ النوف، وفتح

 الياء األخيرة ألفاً، والتقليل بخلٍف عنو
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياكلوف يْأكلوف 8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لقَد اَنزلنا لقْد أَنزلنا 10

الراء، وبصلة ميم الجمع بواو  بترقيق أفال و~ِذْكرُُكمُ  ِذْكرُُكْم أفال 10
 لفظية مع اإلشباع 

 التاء في الظاء بإدغاـ كانت ظَّالمة كانْت ظَالمة 11

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اخرين-قوماً  قوماً َءاخرين 11
 ولو ثالثة البدؿ



 فرش الجزء السابع عشر                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                349      

 

 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمدعوِِ دعواىم 15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 16
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل لَو َاردنا لْو َأردنا 17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 19
 الراء بترقيق يستكِبُروف ؛ يستسِحُروف  يستكِبُروف؛ يستسِحُروف 19
 لو ثالثة البدؿ ءالهة ءالهة 21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 21
 الراء بترقيق ُروفينشِ  ينِشُروف 21
 ، وبنقل حركة الهمزةلو ثالثة البدؿ ءالهٌة ِاال ءالهٌة ِإال 22
 لو ثالثة البدؿ ءالهة ءالهة 24
 الراء وصالً  بترقيق ِذْكُر )معًا(  ِذْكُر )معاً( 24
 ياء اإلضافة بإسكاف معيْ  معيَ  24
  لهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قب بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رسوٍؿ ِاال رسوٍؿ ِإال 25

ِىِ ِـِيُوحَِ نُوِحي 25
 بإبداؿبالياء بدؿ النوف، وفتح الحاء، و 

 التقليل بخلٍف عنوبالياء األخيرة ألفاً، و 
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ارتضِِ ارتضى   28
 ية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظ ِإني و~منهمُ  منهْم ِإني 29
 ياء اإلضافة بفتح إنَي إلػ و  إلػ و ~إني 29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ حي  َافال واأْلَرض ؛ حي  َأفال 30
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  30
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف  30  
  نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب ااَلرض اأْلَرض 31

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتها-عَن  عْن َءاياتها 32
 ولو ثالثة البدؿ

الراء والهمزة قواًل واحداً مع  بتقليلِاكءِِرِِ رءاؾ 36
 ترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ

حركة بين اللفظين بنقل و الواو،  بهمز ىزؤاً َاىذا ىزواً َأىذا 36
  الهمزة للساكن الذي قبلها
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 لو ثالثة البدؿ ءالهتكم ءالهتكم 36
 الراء بترقيق كاِفُروف كاِفُروف 36
نساف 37   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءاياتي و~سأوريُكمُ  سأوريكْم ءاياتي 37
 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِمت متى   38
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ تاتيهم تْأتيهم 40
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ولقُد استهزيء ولقِد استهزيء 41
 الراء بترقيق سِخُروا سِخُروا 41
 لو ثالثة البدؿ يستهزءوف يستهزءوف 41
 بالتقليل قوالً واحداً ِروالنهاِِ والنهاِر  42

 ءالهة و~لهمُ  ءالهة لهمْ  43
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ 
 لو ثالثة البدؿ وءاباءىم وءاباءىم 44
 الالـ وترقيقها بتغليظ طاؿَ  طاؿَ  44
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ناتي نْأتي 44
  الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن ااَلرض ؛ مَن َاطرافها اأْلَرض ؛ مْن َأطرافها 44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِانما قْل ِإنما 45
 الراء بترقيق أنِذرُكم أنِذرُكم 45
 الهمزة الثانية بتسهيل ذااَ الدعاَء  الدعاَء ِإذا 45
 الالـ بتغليظ ُتْظَلم ُتْظَلم 47
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  47
 بضم الالـ مثقاؿُ  مثقاؿَ  47
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها خردٍؿ اَتينا خردٍؿ أتينا 47
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   47

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 48
 ولو ثالثة البدؿ

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   48
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  وذكراً  وذكراً  48
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 الراء وصاًل ووقفاً  بترقيق ِذْكٌر ؛ منِكُروف  ِذْكٌر ؛ منِكُروف 50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبارٌؾ اَنزلناه مبارٌؾ أَنزلناه 50

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 51
 ؿولو ثالثة البد

 لو ثالثة البدؿ ءاباءنا ءاباءنا  53
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أنتم و~كنتمُ  كنتْم أنتم 54
 لو ثالثة البدؿ وءاباؤكم وءاباؤكم 54
ـْ أَنت 55 ـَ اَنت أ   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 56
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جذاذاً ِاال جذاذاً ِإال 58
 الراء بترقيق كبيراً  كبيراً  58
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ِإليو و~لعلهمُ  لعلهْم إليو 58
 لو ثالثة البدؿ بآلهتنا بآلهتنا 59
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـفتِِ فتىً  60
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ فاتوا فْأتوا 61

 ؛ ءآنت نتءاَ  ءأَنت 62
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوصاًل وجهاف: 

بإبدالها ألف مع المد المشبع. أما وقفًا: 
 فليس لو إال التسهيل

 لو ثالثة البدؿ بآلهتنا بآلهتنا 62
 الراء بترقيق كبيُرىم كبيُرىم 63
 ع بواو لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجم ِإف و~فسئلوىمُ  فسئلوىْم ِإف 63
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أنتم و~إنكمُ  إنكْم أنتم 64
 لو ثالثة البدؿ رءوسهم رءوسهم 65
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  66
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أؼٍ  و~يضركمُ  يضركْم أؼٍ  66

، وبصلة ميم الجمع بواو  لو ثالثة البدؿ إف و~ءالهتكمُ  إف ءالهتكمْ  68
 لفظية مع اإلشباع 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلخسرين اأْلَخسرين 70
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لوطاً ِالى ؛ ااَلرض لوطاً ِإلى ؛ اأْلَرض 71



 فرش الجزء السابع عشر                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                352      

 

 

لة ميم الجمع بواو لفظية مع بص أىـ مة و~جعلناىمُ  جعلناىْم أَئِمة 73
 )أئمة( الثانية اإلشباع، وبتسهيل ىمزة

 الراء بترقيق الخيَرات الخيَرات 73
 الالـ بتغليظ الصَّاَلة الصَّاَلة 73
 لو ثالثة البدؿ وإيتاء وإيتاء 73

 اتيناه-لوطاً  ولوطاً َءاتيناه 74
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ 
  لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع َسوءٍ  َسوءٍ  74
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ونوحاً ِاذ ونوحاً ِإذ 76
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ نادِِ نادى   76
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 77
  لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع َسوءٍ  َسوءٍ  77
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجمعين و~فأغرقناىمُ  معينفأغرقناىْم أج 77

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتينا-وكالً  وكاًل َءاتينا 79
 ولو ثالثة البدؿ 

 الراء بترقيق والطيرَ  والطيرَ  79
 بالياء بدؿ التاء ليحصنكم لتحصنكم 80
  همزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ال فهَل اَنتم فهْل أَنتم  80
 الراء بترقيق شاِكُروف شاِكُروف 80
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 81
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  81
 بالتقليل بخلٍف عنو ىِ نادِِ نادى   83
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناه وءاتيناه 84
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وذكرِِ وذكرى   84
 الراء وصالً  بترقيق نقِدرَ  نقِدرَ  87
 بالتقليل بخلٍف عنو ىِ نادِِف فنادى   87
 الهمزة واواً  بإبداؿ المومنين المْؤمنين 88

بزيادة ىمزة مفتوحة لزكريا، وبتسهيل  ذاَ زكرياَء  زكريآ إذ  89
 )إذ( حاؿ وصلها بما قبلهاىمزة 
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 قليل بخلٍف عنوبالت ىِ نادِِ نادى   89
 الراء وصالً  بترقيق خيرُ  خيرُ  89
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحيِِـي يحيى   90
 الالـ بتغليظ وأْصَلحنا وأْصَلحنا 90
 الراء بترقيق الخيَرات الخيَرات 90
 لو ثالثة البدؿ آية آية 91
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أمة و~أمتكمُ  أمتكْم أمة 92
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كٌل ِالينا كٌل ِإلينا 93
 الهمزة واواً  بإبداؿ مومن مْؤمن 94
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قريٍة َاىلكناىا قريٍة َأىلكناىا 95
 الهمزة ألفاً فيهما بإبداؿ ياجوج وماجوج يْأجوج ومْأجوج 96
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىاشاخصٌة اَبصار  شاخصٌة أَبصارىا 97

 ىػ ؤالِء يَالهة  ىػ ؤالِء َءالهة 99
الهمزة ياًء مفتوحة، ولو ثالثة  بإبداؿ

 البدؿ
 الراء وصالً  بترقيق زفيرٌ  زفيرٌ  100
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحسنِِـال الحسنى   101
  الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن اشتهَت اَنفسهم اشتهْت أَنفسهم 102
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلكبر اأْلَكبر 103
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىموتتلقِِ وتتلقاىم 103
 قرأ باإلفراد للكتاب للكتب 104
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 105
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل قِل ِانما ؛ فهَل اَنتم قْل ِإنما ؛ فهْل أَنتم 108
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يوحِِ يوحى   108
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلػ و و~إلػ هكمُ  إلػ هكْم إلػ و 108

فقْل َءاذنتكم ؛ وإْف  109
 َأدري ؛ أقريٌب أـَ  

اذنتكم ؛ وإَف َادري ؛ –فقَل 
 أقريٌب اَـ

، ذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ال
 ولو ثالثة البدؿ في )ءاذنتكم(

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وإَف اَدري ؛ متاٌع ِالى وإْف َأدري ؛ متاٌع ِإلى 111

بضم القاؼ، وحذؼ األلف وسكوف  ُقْل رَّب قَاَؿ َرب 112
 الالـ، وال يخفى إدغاـ الالـ في الراء
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 ( سورة الحج 22 )
 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~ربكمُ  ربكْم إف 1
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيءٌ  َشيءٌ  1
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىوترِِ وترى 2
ِ؛ِبسكارِِسكارِِ ؛ بسكارى   سكارى   2  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ى 
 بالتقليل بخلٍف عنوِهتولِِ تواله 4
 الراء وصالً  بترقيق رُّ ونقِ  ونِقرُّ  5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرحاـ ؛ ااَلرض اأْلَرحاـ ؛ اأْلَرض 5

 ؛ نشاُء ِولى ىـلاَ نشاُء  نشاُء ِإلى 5
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف: 

 بإبدالها واواً مكسورة 
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  5
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـيتوفِِ يتوفى   5
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  5
 عليها بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقفِىوترِِ وترى 5
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موتِِـال الموتى   6
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  6
 الراء وصالً  بترقيق قديرٌ  قديرٌ  6
 لو ثالثة البدؿ ءاتية تيةءا 7
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدىً  8
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 9
ـٍ  10 ـٍ  بَظالَّ  الالـ بتغليظ  بَظالَّ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فإَف َاصابو ؛ وإَف َاصابتو فإْف َأصابو؛ وإْف أصابتو 11
 الراء وصالً  بترقيق رخيٌر ؛ خس خيٌر ؛ خِسرَ  11
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 11

 وااَلِخَرة  واآْلِخَرة  11
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 الهمزة ياءً  بإبداؿ لبيس ؛ ولبيس لبئس ؛ ولبئس 13



 فرش الجزء السابع عشر                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                355      

 

 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـمولِِـال المولى   13
  الراء وصالً  بترقيق العشيرُ  العشيرُ  13
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 14
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 15

 وااَلِخَرة  واآْلِخَرة  15
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

ء، ولو ثالثة وىو الالـ، وبترقيق الرا
 البدؿ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بسبٍب ِالى بسبٍب ِإلى 15
 بكسر الالـ لِيقطع ْليقطع 15
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 16
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 17
 بحذؼ الهمزة والصابين والصابئين 17
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ والنصارِِ والنصارى   17
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شهيٌد اَلم شهيٌد أَلم 17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ مكرـٍ ِاف اأْلَرض ؛ مكرـٍ ِإف 18
 الراء وصالً  بترقيق  وكثيٌر )معًا( وكثيٌر )معاً( 18
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِناِِ نارٍ  19
 لو ثالثة البدؿ رءوسهم رءوسهم 19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها غم  اعيدوا غم  ُأعيدوا 22
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اأْلَنهار ؛ مَن َاساور اأْلَنهار ؛ مْن َأساور 23
 الراء وصالً  بترقيق  أساِوَر ؛ حريرٌ  ؛ حريرٌ  أساِورَ  23
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 24
 بتنوين الضم بدؿ الفتح سواءٌ  سواءً  25
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےوالباد والبادِ  25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٍب اَليم عذاٍب أَليم 25
 ين المهموز التوسط واإلشباعلو في الل شيئاً  شيئاً  26
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 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتوؾ ؛ ياتين يْأتوؾ ؛ يْأتين 27
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 28
 الراء وصالً  بترقيق الفقيرَ  الفقيرَ  28
 بكسر الالـ ثم ِلقضوا ثم ْليقضوا 29
 الراء وصالً  بترقيق خيرٌ  خيرٌ  30
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ ؛ ااَلوثاف نعاـ ؛ اأْلَوثافاأْلَ  30
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يتلِِ يتلى   30
 الراء وصالً  بترقيق  غيَر ؛ الطيرُ  غيَر ؛ الطيرُ  31
 الخاء وتشديد الطاء بفتح فتَخطَّفو فتْخطَفو 31
 الراء وصالً  بترقيق شعائرَ  شعائرَ  32
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىتقوِِ ىتقو  32
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  33
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 34
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلػ و و~إلػ هكمُ  إلػ هكْم إلػ و 34
 الراء وصالً  بترقيق  ذِكرَ  ذِكرَ  35
 الالـ بتغليظ الصَّاَلة ةالصَّاَل  35
 الراء وصالً  بترقيق خيرٌ  خيرٌ  36
 بالتقليل بخلٍف عنو ِاكم؛ِىدِِِىِ التقوِِ ؛ ىداكم التقوى   37
 الراء بترقيق  لتكبػُّْروا لتكبػُّْروا 37
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 38
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كفوٌر اذف كفوٌر ُأذف 38
 الراء وصالً  بترقيق لقديرٌ  ديرٌ لق 39
 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمدياِِ ديارِىم 40
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حٍق ِاال حٍق ِإال 40
 بكسر الداؿ وفتح الفاء، زيادة ألف ِدفَاع َدْفع 40
 بتخفيف الداؿ لهِدمت لهدّْمت 40
 الالـ بتغليظ وَصَلوات وَصَلوات 40
 الراء بترقيق كثيراً  اً كثير  40
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ ااُلمور اأْلَرض ؛ اأْلٌمور 41
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 الالـ بتغليظ الصَّاَلة الصَّاَلة 41
 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 41
 بالتقليل بخلٍف عنوِموسىِ  موسى   44
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينللكــ ِِ فرينػػػػ  للك 44
 الذاؿ بالتاء بإدغاـ أخذتُّهم أخْذتُهم 44
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےنكير نكيرِ  44

45 
قريٍة َأىلكناىا ؛ مشيٍد 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قريٍة َاىلكناىا ؛ مشيٍد اَفلم َأفلم

 الهمزة ياءً  بإبداؿ وبير وبْئر 45
 الالـ بتغليظ معطََّلة  معطََّلة 45
 الراء بترقيق يسيُروا يسيُروا 46

46 
اأْلَرض ؛ أو ءاذاف ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ أو َاذاف ؛ ااَلبصار اأْلَبصار

 لو ثالثة البدؿ ءاذاف ءاذاف 46
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىِ)معاً(تعمِِ تعمى )معاً( 46
  لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا قريٍة اَمليت قريٍة َأمليت 48
 الذاؿ بالتاء بإدغاـ أخذتُّها أخْذتُها 48
 الراء وصالً  بترقيق المصيرُ  المصيرُ  48
 الراء وصالً  بترقيق نذيرٌ  نذيرٌ  49
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 50
 الراء بترقيق مغِفَرة مغِفَرة 50
 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ءاياتنا 51

 نبيٍء ِاال نبي  ِإال 52
قرأ )نبي( بالهمز، مع المد الواجب، ولو 

للساكن الذي نقل حركة الهمزة في )إال( 
  قبلها

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـمنِِـت تمنى   52
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىألقِِ ألقى 52
 لو ثالثة البدؿ ءاياتو ءاياتو 52
 لو ثالثة البدؿ أوتوا ؛ ءامنوا أوتوا ؛ ءامنوا 54
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الهمزة واواً  بإبداؿ فيومنوا فيْؤمنوا 54  

 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 54
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ تاتيهم ؛ ياتيهم تْأتيهم ؛ يْأتيهم 55
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بغتًة َاو بغتًة َأو 55
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 56
 البدؿ لو ثالثة بآياتنا بآياتنا 57
 الراء وصالً  بترقيق خيرُ  خيرُ  58
 الميم بفتح َمدخالً  ُمدخالً  59
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالنهاِِ النهاِر  61
 الراء وصالً  بترقيق بصيرٌ  بصيرٌ  61
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 62
 الراء وصالً  بترقيق الكبيرُ  الكبيرُ  62
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مخضرًة ِاف ااَلرض ؛ اأْلَرض ؛ مخضرًة ِإف 63
 الراء وصالً  بترقيق خبيرٌ  خبيرٌ  63
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 64
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض )معاً( اأْلَرض )معاً(  65

 ؛ السماَء آف ناَ السماَء  السماَء َأف 65
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف: 

 بإبدالها ألف مع المد المشبع
 لو ثالثة البدؿ لرءوؼ لرءوؼ 65
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمأحيِِ أحياكم 66
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~يحييكمُ  يحييكْم إف 66
نساف 66   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر مراأْلَ  67
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدىً  67

تعلْم َأف ؛ واأْلَرض ؛   70
 كتاٍب ِإف

 تعلَم َاف ؛ وااَلرض ؛
 كتاٍب ِاف  

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 الراء وصالً  بترقيق يسيرٌ  يسيرٌ  70
 ٍف عنوبالتقليل بخلِىِ تتلِِ تتلى   72
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بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءاياتنا )معاً( و~عليهمُ  عليهْم ءاياتنا )معاً( 72
 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ في )ءاياتنا( 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َافأنبئكم قْل َأفأنبئكم 72
 الهمزة ياءً  بإبداؿ وبيس وبئس 72
 اء وصالً الر  بترقيق المصيرُ  المصيرُ  72
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  73
 الراء وصالً  بترقيق بصيرٌ  بصيرٌ  75
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااُلمور اأْلُمور 76
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 77
 الراء وصالً  بترقيق الخيرَ  الخيرَ  77

78 
اجتباكم ؛ سماكم ؛ 

 ؛ المولى  موالكم 
ِاكمِ؛ِمِِـاكمِ؛ِساجتبِِ

 ن(فيه)بالتقليل بخلٍف عنو  ىِ ـمولِِـكمِ؛ِالمولِِ

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إبراىيم و~أبيكمُ  أبيكْم إبراىيم 78
 الالـ بتغليظ الصَّاَلة الصَّاَلة 78
 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 78
 وصالً الراء  بترقيق النصيرُ  النصيرُ  78
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 ( سورة المؤمنون 23 )
 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد اَفلح قْد َأفلح 1
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنوف المْؤمنوف 1
 بتغليظ الالـ َصاَلتهم  َصاَلتهم 2
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أو و~أزواجهمُ  أزواجهْم أو 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ملكَت اَيمانكم ملكْت أَيمانكم 6
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيرُ  6
 بالتقليل بخلٍف عنوِابتِغىِ  ابتغى   7
 بتغليظ الالـ َصَلواتهم َصَلواتهم 9
نساف 12   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 مع ترقيق الراءينبالتقليل قوالً واحداً، ِارٍِقرِِ قرارٍ  13

 اخر-خلقاً  خلقاً َءاخر 14
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 18
 بترقيق الراء لقاِدُروف  لقاِدُروف 18
 بترقيق الراء كثيرةٌ  كثيرةٌ  19
 اً بإبداؿ الهمزة ألف تاكلوف تْأكلوف 19
 بكسر السين ِسيناء َسيناء 20

 لاَلكلين لْْلكلين 20
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 21
َرة ؛ كثيرةٌ  21 َرة ؛ كثيرةٌ  لِعبػْ  بترقيق الراء لِعبػْ
 بفتح النوف َنسقيكم ُنسقيكم 21
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف كلوفتأْ  21

ولقْد َأرسلنا ؛ نوحاً ِإلى   23
 مْن ِإلػ و

ولقَد اَرسلنا ؛ نوحاً ِالى ؛ مِن 
 ِالػ و

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بترقيق الراء غيُره غيُره 23
 لو ثالثة البدؿ ءابائنا ءابائنا 24
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  لساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة ل ااَلولين اأْلَولين 24

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ جاَء آمرنا  مرنااَ جاَء  جاَء َأمرنا 27
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع

 بكسر الالـ من غير تنوين مع التشديد كلّْ  كل   27
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 27
 بالتقليل بخلٍف عنوِاناجِِـن نجانا 28
 بترقيق الراء وصالً  خيُر  خيرُ  29
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 30

 اخرين-قرناً  قرناً َءاخرين 31
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~منهمُ  منهْم أف 32
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أُف اعبدوا أِف اعبدوا 32
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مِن ِالػ و مْن ِإلػ و 32
 بترقيق الراء غيُره غيُره 32

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  33
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 33
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكلوفكل ؛ يا  يْأكل ؛ تْأكلوف 33
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولئَن َاطعتم ولئْن َأطعتم 34
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إذاً  و~إنكم و~مثلكمُ  مثلكْم إنكْم إذاً  34
 بترقيق الراء لخاِسُروف لخاِسُروف 34
 لة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع بص إذا و~أنكم و~أيعدكمُ  أيعدكْم أنكْم إذا 35
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وعظاماً اَنكم وعظاماً أَنكم 35
 بالتقليل بخلٍف عنوِاحيِِـاِ؛ِونالدنيِِ الدنيا ؛ ونحيا 37
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ افرتِِ افترى   38
 بإبداؿ الهمزة واواً  بمومنين بمْؤمنين 38

 اخرين-قروناً  خرينقروناً َءا 42
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مُن امٍة َاجلها مْن أُمٍة َأجلها 43
 بإبداؿ الهمزة إلى ألف، ورقق الراء يستاخروف يستأخروف 43
 بالتقليل قوالً واحداً ِاترتِِ تترا 44
 بتسهيل الهمزة الثانية مةاَ جاَء  جاَء أُمة 44
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أحاديث و~جعلناىمُ  جعلناىْم أحاديث 44
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 44
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   45
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 45
  للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة  مبيٍن ِالى مبيٍن ِإلى 45
 بإبداؿ الهمزة واواً  أنومن أنْؤمن 47

 اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 49
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىموسِِ موسى 49
 لو ثالثة البدؿ ءاية ؛ وءاويناىما ءاية ؛ وءاويناىما 50
 راءبضم ال رُبوة رَبوة 50
 بالتقليل بخلٍف عنو، مع ترقيق الراءينِارٍِقرِِ قرارٍ  50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صالحاً ِاني صالحاً ِإني 51
 بفتح الهمزة وأف وإف 52
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أمة و~أمتكمُ  أمتكْم أمة 52
54- 
 حيٍن اَيحِسبوف حيٍن أيحَسبوف 55

، كة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حر 
 بكسر السين

 بترقيق الراء الخيَرات الخيَرات 56
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 58
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 58
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوتوف يْؤتوف 60
 لو ثالثة البدؿ ءاتوا ءاتوا 60
  ة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمز  وجلٌة اَنهم وجلٌة أَنهم 60
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~أنهمُ  أنهْم إلى 60
 بترقيق الراء الخيَرات الخيَرات 61
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 بترقيق الراء ساِمراً  ساِمراً  67
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

ولو ثالثة  وىو الالـ، وبترقيق الراء،
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 بفتح ياء اإلضافة لعلَي َأعمل أعمل ~لعلي 100
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها برزٌخ ِالى برزٌخ ِإلى 100
 بترقيق الراء خِسُروا خِسُروا 103

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تيايا-تكَن  تكْن َءاياتي 105
 ولو ثالثة البدؿ

َلى   105 لَِ تُػتػْ  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِتـُتـْ
 لو ثالثة البدؿ اخسئوا اخسئوا 108
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 109
 بترقيق الراء وصالً  خيرُ  خيرُ  109
 بإدغاـ الذاؿ في التاء فاتخذتُّموىم فاتخْذُتموىم 110
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 112
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يوماً َاو يوماً َأو 113
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~لبثتمُ  لبثتْم إال 114
  اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس لَو اَنكم لْو أَنكم 114

أفحسبتْم أنما ؛ وأنكْم  115
 إلينا
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 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلينا

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـفتعالِِ فتعالى 116

 اخر-إلػ هاً  إلػ هاً َءخر 117
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
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 ( سورة النور 24 )

 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سورٌة اَنزلناىا سورٌة أَنزلناىا 1
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 1
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 1
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 ؛ شهداُء ِوال الشهداُءَاَ  شهداُء ِإال 6
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها واواً مكسورة
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أربع و~أحدىمُ  أحدىْم أربع 6
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 بفتح العين أربعَ  أربعُ  6
 ، واإلدغاـ جليبإسكاف النوف أفْ  أفَّ  7
 بضم التاء لعنتُ  لعنتَ  7
 بضم التاء  والخامسةُ  والخامسةَ  9
 بإسكاف النوف أفْ  أفَّ  9
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 بكسر السين تحِسبوه تحَسبوه 11
َره 11 َره  خيٌر ؛ ِكبػْ  ووقفاً  بترقيق الراء وصالً  خيٌر ؛ ِكبػْ
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِتول تولى   11
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنوف والمومنات المْؤمنوف والمْؤمنات 12
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عظيٌم ِاذ عظيٌم ِإذ 14
 بكسر السين تحِسبونو تحَسبونو 15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أبداً ِاف أبداً ِإف 17
 بإبداؿ الهمزة واواً  ومنينم مْؤمنين 17
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حكيٌم ِاف حكيٌم ِإف 18
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 19
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 19
 بالتقليل بخلٍف عنو االدنيِِ الدنيا 19

 وااَلِخَرة  واآْلِخَرة  19
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 لو ثالثة البدؿ رءوؼٌ  رءوؼٌ  20
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 21
 تخفى القلقلة، وال بإسكاف الطاء خْطوات )معاً( خُطوات )معاً( 21
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  يامر يْأمر 21
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 فيها ألنها واوي ال تقليل زكى زكى 21
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتل يْأتل 22
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوتوا يْؤتوا 22
 تقليل بخلٍف عنوبالِىِ ـالقربِِ القربى   22
 بترقيق الراء يغِفرَ  يغِفرَ  22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رحيٌم ِاف رحيٌم ِإف 22
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنات المْؤمنات 23
 بالتقليل بخلٍف عنو االدنيِِ الدنيا 23

 وااَلِخَرة  واآْلِخَرة  23
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

لالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة وىو ا
 البدؿ 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ألسنتهم و~عليهمُ  عليهْم ألسنتهم 24
 لو ثالثة البدؿ مبرءوف مبرءوف 26
 بترقيق الراء مغِفَرة مغِفَرة 26
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 27
  بترقيق الراء وصالً  ؛ خيرٌ  غيرَ  غيَر ؛ خيرٌ  27
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تستانسوا تستْأنسوا 27
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 27
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوذف يْؤذف 28
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 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أزكِِ أزكى   28
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جناٌح َاف جناٌح َأف 29
 بترقيق الراء وصالً   غيرَ  غيرَ  29
 بإبداؿ الهمزة واواً  للمومنين ينللمْؤمن 30
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَبصارىم مْن أَبصارىم 30
 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمأبصاِِ أبصارِىم 30
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أزكِِ أزكى   30
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~لهمُ  لهْم إف 30
 قيق الراء وصالً بتر  خبيرٌ  خبيرٌ  30
 بإبداؿ الهمزة واواً  للمومنات ؛ المومنوف للمْؤمنات ؛ المْؤمنوف 31

31 

 مْن أَبصارىن ؛ 
 أْو َءباءىن ؛ أْو ءاباء ؛

 أْو أَبنائهن ؛ أْو أبناء ؛ 
أْو ِإخوانهن ؛ ملكْت  

أَيمانهن ؛ اإْلِربة ؛ 
 جميعاً أَيو 

 مَن اَبصارىن ؛ 
 اباء ؛–اباءىن ؛ أَو –أَو 
 أَو اَبنائهن ؛ أَو اَبناء ؛ 

 أَو ِاخوانهن ؛ ملكَت اَيمانهن؛  
 ااِلربة ؛ جميعاً اَيو 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بالتقليل قوالً واحداً ِرىنأبصاِِ أبصارِىن 31
 لو ثالثة البدؿ ءابائهن ؛ ءاباء  ءابائهن ؛ ءاباء 31

ِىِ اَليامِِ اأْلَيامى   32
، ة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمز 

 وبالتقليل بخلٍف عنو
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~وإمائكمُ  وإمائكْم إف 32

33 
ملكْت أَيمانكم ؛ إْف 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ملكَت اَيمانكم ؛ إَف َاردف َأردف

 ظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لف إف و~فكاتبوىمُ  فكاتبوىْم إف 33
 بترقيق الراء خيراً ؛ ِإْكَراىهن  خيراً ؛ ِإْكَراىهن 33
 لو ثالثة البدؿ وءاتوىم ؛ ءاتاكم  وءاتوىم ؛ ءاتاكم 33
 بالتقليل بخلٍف عنوِااكمِ؛ِالدنيِِءاتِِ ءاتاكم ؛ الدنيا 33
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 البغاِء ِإف 33

 ناَ البغاِء 
 ين~البغاِء 

 البغاِء ين
 البغاِء ِين

/ 1عة أوجو في الهمزة الثانية: وصاًل: أرب
/ 3/ إبدالها ياء مع اإلشباع 2التسهيل 

/ إبدالها ياء 4إبدالها ياء مع القصر 
 مكسورة، أما وقفاً: فيمتنع الوجو الثالث

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَنزلنا ولقْد أَنزلنا 34
  واو لفظية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع ب ءايات و~إليكم إليكْم ءايات 34
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 34
 بفتح الياء مع تشديدىا مبيَّنات مبيّْنات 34
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ ااَلمثاؿ واأْلَرض ؛ اأْلَمثاؿ 35
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  35
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بيوٍت َاذف بيوٍت َأذف 36

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلصاؿ واآْلصاؿ 36
 ولو ثالثة البدؿ

 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 37
 لو ثالثة البدؿ وإيتاء وإيتاء 37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلبصار واأْلَبصار 37
 بكسر السين بويحسِ  يحَسبو 39

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  الظمئاف الظمئاف 39
 الهمزة مسبوقة بساكن

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  39
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهفوفِِ فوفاه 39
 بالتقليل بخلٍف عنو ِاهيغشِِ يغشاه 40
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لم بعٍض ِاذ ؛ نوٍر اَ  بعٍض ِإذ ؛ نوٍر أَلم 40
 بالتقليل قوالً واحداً ِاىايرِِ يراىا 40
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 41
 بترقيق الراء وصالً  والطيرُ  والطيرُ  41
 بتغليظ الالـ صاَلتو صاَلتو 41
  قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي وااَلرض واأْلَرض 42
 بترقيق الراء وصالً  المصيرُ  المصيرُ  42



 رش الجزء الثامن عشرف                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                371      

 

 

 بإبداؿ الهمزة واواً  يَولف يَؤلف 43
 وقفاً: بالتقليل قواًل واحداً مع ترقيق الراءِىفرتِِ فترى 43

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِرباَلبصاِِ بااْلَبصارِ  43
 وبالتقليل قوالً واحداً 

َرةً  44 َرًة  لِعبػْ  رقيق الراءبت لِعبػْ
 ، وبالتقليل قوالً واحداً بنقل حركة الهمزةِراَلبصاِِ ااْلَبصارِ  44

 ؛ يشاُء ِوف نيشاُءَاَ  يشاُء ِإف 45
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

  بإبدالها واواً مكسورة
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  45
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لقَد اَنزلنا لقْد أَنزلنا 46
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 46
 بفتح الياء مع تشديدىا مبيَّنات مبيّْنات 46

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ يشاُء ِولى ىـلاَ يشاُء  يشاُء ِإلى 46
  بإبدالها واواً مكسورة

 مستثنى [، يفخم الراء]  صراط صراط 46
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 47
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـيتولِِ يتولى   47
 بإبداؿ الهمزة واواً  بالمومنين بالمْؤمنين 47
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إذا و~بينهمُ  بينهْم إذا 48
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتوا يْأتوا 49
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مرٌض اَـ ؛ بْل اْولػ ئك ُأْولػ ئك مرٌض أـَ ؛ بلْ  50
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 51
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~بينهمُ  بينهْم أف 51
 بكسر القاؼ وصلة الهاء ےويتِقوِ  ويتْقوِ  52
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَمرتهم ؛ معروفٍة ِاف لئنَ  لئْن َأمرتهم ؛ معروفٍة ِإف 53
 بترقيق الراء وصالً  خبيرٌ  خبيرٌ  53
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َاطيعوا قْل َأطيعوا 54
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 55
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 55
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ارتضِِ ارتضى   55
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أمناً  و~خوفهمُ  خوفهْم أمناً  55
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  55
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 56
 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 56
 بكسر السين تحِسبن تحَسبن 57
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 57

ِاىمومْأوِِ ومْأواىم 57
 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل بخلٍف عنو، 

 ألنها مستثناة
 بإبداؿ الهمزة ياءً  ولبيس ولبئس 57
 بترقيق الراء وصالً  المصيرُ  المصيرُ  57
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 58
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ليستاذنكم ليستْأذنكم 58
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ملكَت اَيمانكم ملكْت أَيمانكم 58
 بتغليظ الالـ  َصاَلة )معاً(  َصاَلة )معاً( 58
 بترقيق الراء الظهيرة الظهيرة 58
 بنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ ااَليات اآْليات 58
  ة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حرك ااَلطفاؿ اأْلَطفاؿ 59
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فليستاذنوا ؛ استاذف فليستْأذنوا ؛ استْأذف 59

 ءايات و~لكمُ  لكْم ءاياتو 59
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جناٌح َاف جناٌح َأف 60
 بترقيق الراء وصالً  ؛ خيرٌ  غيرَ  غيَر؛ خيرٌ  60

61 
اأْلَعمى ؛ اأْلَعرج ؛ 
جناٌح َأف ؛ جميعاً َأْو 

 َأشتاتاً 

ااَلعمى ؛ ااَلعرج ؛ جناٌح َاف ؛ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جميعاً َاَو َاشتاتاً 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اَلعمِِ األعمى   61
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61 

أنفسكْم أف ؛ بيوتكْم 
أو ؛  أو؛ ءاباءكمْ 

أمهاتكْم أو ؛ إخوانكْم 
أو ؛ أخواتكْم أو ؛ 

أعمامكْم أو ؛ عماتكْم 
أو ؛ أخوالكْم أو ؛ 
 خاالتكْم أو  

أو ؛  و~أف ؛ بيوتكم و~أنفسكم
أو ؛  و~أو ؛ أمهاتكم و~ءاباءكم
أو   و~أو ؛ أخواتكم و~إخوانكم
أو؛  و~أو ؛ عماتكم و~أعمامكم
 أو    و~أو ؛ خاالتكم و~أخوالكم

 م الجمع بواو لفظية مع اإلشباع بصلة مي

 لو ثالثة البدؿ ءابائكم ءابائكم 61
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكلوا )معاً( تْأكلوا )معاً( 61

 ااَليات اآْليات 61
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بإبداؿ الهمزة واواً  منوفو يالمومنين ؛  يْؤمنوفالمْؤمنين ؛  62
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 62

62 
يستْأذنوه ؛ يستْأذنونك  

 استأذنوؾ ؛ فْأذف
 يستاذنوه ؛ يستاذنونك ؛ 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  استاذنوؾ ؛ فاذف

عْن َأمره ؛ فتنٌة َأو؛  63
 عذاٌب أَليٌم َاال

 عَن اَمره؛ فتنٌة َاو ؛ 
 عذاٌب اَليٌم َاال

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 64
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع َشيٍء  َشيءٍ  64

 عليٌم تبارؾ عليٌم * بسم اهلل 64
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 خفاءاإل
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  ( سورة الفرقان 25 )
 

 بترقيق الراء اً نذير  نذيراً  1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 2
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  2
 بترقيق الراء تقديراً  تقديراً  2
 لو ثالثة البدؿ ءالهةً  ءالهةً  3
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  3
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهافرتِِ افتراه 4

 اخروف-قوـٌ  قوـٌ َءاخروف 4
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 لو ثالثة البدؿ جاءو جاءو 4
 بترقيق الراء وصالً  أساطيرُ  أساطيرُ  5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 5
 ٍف عنوبالتقليل بخلِىِ ملِِـت تملى   5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل اَنزلو قْل أَنزلو 6
 بترقيق الراء وصالً  السَّْر  السّْرَ  6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 6
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياكل يْأكل 7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلسواؽ اأْلَسواؽ  7

 نذيراً َاو نذيراً َأو 7
بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و 

  الذي قبلها
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يلقِِ يلقى   8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كنٌز َاو كنٌز َأو 8
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياكل يْأكل 8
 الضمتخلص من التقاء الساكنين ب مسحوراً انظر مسحوراً انظر 8
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 9
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 10
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بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و  سعيراً ِاذا سعيراً ِإذا 11
 الذي قبلها

 لراءبترقيق ا وزفيراً  وزفيراً  12
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َاذلك ؛ خيٌر اَـ قْل َأذلك ؛ خيٌر أـَ 15
 بترقيق الراء خيٌر ؛ ومصيراً  خيٌر ؛ ومصيراً  15
 لو ثالثة البدؿ يشاءوف يشاءوف 16

 مسئوالً  مسئوالً  16
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 ة مسبوقة بساكنالهمز 
 بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 17

 ؛ ءآنتم نتمءاَ  ءأَنتم 17
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

  بإبدالها ألفاً مع المد المشبع
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أضللتم و~ءآنتم ءأنتْم أضللتم 17
 انية ياًء مفتوحةبإبداؿ الهمزة الث ىػ ؤالء يَم ىػ ؤالء أـَ 17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاولياء مْن َأولياء 18
 لو ثالثة البدؿ وءاباءىم وءاباءىم 18
 بترقيق الراء وصالً  الذّْْكَر  الذّْْكرَ  18
 بالياء بدؿ التاء يستطيعوف تستطيعوف 19
 بترقيق الراء كبيراً  كبيراً  19
 بداؿ الهمزة ألفاً بإ لياكلوف ليْأكلوف 20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلسواؽ ؛ فتنًة اَتبصروف اأْلَسواؽ؛ فتنًة أتبصروف 20
 بترقيق الراء أتبِصُروف ؛ بصيراً  أتبِصُروف ؛ بصيراً  20
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 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ نرِِ نرى   21
 بترقيق الراء كبيراً  كبيراً  21
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ بشرِِ بشرى   22
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  حجراً  حجراً  22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها منثوراً َاصحاب منثوراً َأصحاب 23
 بترقيق الراء خيرٌ  خيرٌ  24
 بتشديد الشين تشَّقق تَشقق 25
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   26
 بترقيق الراء عسيراً  عسيراً  26
 بإدغاـ الذاؿ في التاء اتخذتُّ  اتخْذُت  27
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِيــ ويلت ػويلتى  يػ   28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َلَم اَتخذ َلْم أَتخذ 28
  ن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساك لقَد َاضلني ؛ لاِلنساف لقْد َأضلني ؛ لإْلِنساف 29
 بفتح ياء اإلضافة قومَي اتخذوا قومْي اتخذوا 30

 القرآف القرآف 30
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بالهمز، وال يخفى المد الواجب نبيءٍ  نبي   31
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   31
 بترقيق الراء نصيراً  نصيراً  31

 قرآفال القرآف 32
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 وال إبداؿ فيهالو ثالثة البدؿ،  فؤادؾ فؤادؾ 32
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتونك يأتونك 33
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بمثِل ِاال بمثٍل ِإال 33
 بترقيق الراء تفسيراً  تفسيراً  33
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~ىهمُ وجو  وجوىهْم إلى 34

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 35
 ولو ثالثة البدؿ 
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 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىموسِِ موسى 35
 بترقيق الراء وزيراً  وزيراً  35
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 36
 بترقيق الراء اً تدمير  تدميراً  36
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  37

 ػػػبػػػ  َوثَُموداً وأصح ػػػبػػػ  َوثَُموَدْا وأصح 38
؛ دغاـ، وال يخفى اإلفتحالوصاًل: بتنوين 
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

 رقيق الراءبت كثيراً  كثيراً  38
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 39
 بترقيق الراء تتبيراً  تتبيراً  39
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَتوا ولقْد أَتوا 40
 بترقيق الراء أمطرت أمطرت 40
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع السوء السوء 40
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة السوِء يَفلم ِء َأفلمالسو  40
 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  41
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 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أخوىم و~لهمُ  لهْم أخوىم 142
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صالٌح َاال صالٌح َأال 142
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نرسوٌؿ اَمي رسوٌؿ َأمين 143
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاجٍر ِاَف َاجري مْن َأجٍر ِإْف َأجري 145
 لو ثالثة البدؿ ءامنين ءامنين 146
 بحذؼ األلف فرىين فارىين 149
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 152
 بداؿ الهمزة ألفاً بإ فات فْأت 154

 بآيٍة ِاف بآيٍة ِإف 154
بنقل حركة الهمزة لو ثالثة البدؿ، و 

  للساكن الذي قبلها
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فياخذكم فيْأخذكم 156
 لو ثالثة البدؿ آلية  آلية 158
 بإبداؿ الهمزة واواً  مومنين مْؤمنين 158
 و لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بوا أخوىم و~لهمُ  لهْم أخوىم 161
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لوٌط َاال لوٌط َأال 161
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رسوٌؿ اَمين رسوٌؿ َأمين 162
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاجٍر ِاَف َاجري مْن َأجٍر ِإْف َأجري 164
 الهمزة ألفاً بإبداؿ  أتاتوف أتْأتوف 165
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَزواجكم ؛ بَل اَنتم مْن َأزواجكم ؛ بْل أَنتم 166

 ااَلخرين اآْلخرين 172
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 لو ثالثة البدؿ آلية  آلية 174
 بإبداؿ الهمزة واواً  مومنين مْؤمنين 174

 لَػػيػػكةَ  ػػئَػػيكةِ لْ  176
بفتح الالـ وبدوف ىمزة بعدىا، ونصب 

التاء، وال يخفى أف ىمزة الوصل 
 محذوفة

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شعيٌب َاال شعيٌب َأال 177
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رسوٌؿ اَمين رسوٌؿ َأمين 178
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ِاَف َاجري مَن َاجرٍ  مْن َأجٍر ِإْف َأجري 180
 بضم القاؼ بالُقسطاس بالِقسطاس 182
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 183
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 184
 بإسكاف السين كْسفاً  كَسفاً  187

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ف~؛ السماِء ي نا َ السماءِ  السماِء ِإف 187
 بإبدالها ياًء مع المد المشبع

 بفتح ياء اإلضافة ربَي أعلم أعلم ~ربي 188
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عظيٍم ِاف عظيٍم ِإف 189
 لو ثالثة البدؿ آلية  آلية 190
 بإبداؿ الهمزة واواً  مومنين مْؤمنين 190
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمين اأْلَمين 193
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 196
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ءاية و~لهمُ  لهْم ءاية 197

 ءايًة َاف ءايًة َأف  197
بنقل حركة الهمزة لو ثالثة البدؿ، و 

  لهاللساكن الذي قب
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 197
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعجمين اأْلَعجمين 198
 بإبداؿ الهمزة واواً  مومنين مْؤمنين 199
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 201
  بلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي ق ااَلليم اأْلَليم 201
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فياتيهم فيْأتيهم 202

 ؛ أفرآيت يتمأفراَ  أفرءيت 205
وصاًل وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 
بإبدالها ألفاً مع المد المشبع، وقفًا: 

 بتسهيل الهمزة الثانية فقط  
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأغنِِ أغنى   207
  كة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حر  قريٍة ِاال  قريٍة ِإال 208
 بترقيق الراء منِذُروف منِذُروف 208
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ذكرِِ ذكرى   209

 اخر-إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 213
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
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 بترقيق الراء عشيَرتك عشيَرتك 214
 الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل حركة ااَلقربين األقربين 214
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 215
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فقِل ِاني فقْل ِإني 216
 بالفاء بدؿ الواو فتوكل وتوكل 217
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكيرِِ يراؾ 218
  لذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ا ىُل انبئكم ىْل أُنبئكم 221
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أفاٍؾ اَثيم أفاٍؾ أَثيم 222
 بإسكاف التاء، وفتح الباء يْتَبعهم يتَِّبعهم 224
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 227
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  227
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 227

 
 ( سورة النمل 27 )

 
 لو ثالثة البدؿ اياتء ءايات 1

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 1
 الهمزة مسبوقة بساكن

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدى 2
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وبشرِِ وبشرى   2
 بإبداؿ الهمزة واواً  للمومنين للمْؤمنين 2
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 3
 بإبداؿ الهمزة واواً  ويوتوف ويْؤتوف 3

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  3
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 4
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 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  4
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

ء، ولو ثالثة وىو الالـ، وبترقيق الرا
 البدؿ 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أعمالهم و~لهمُ  لهْم أعمالهم 4

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  5
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلخسروف اأْلَخسروف 5
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىلتلقِِ تلقىل 6

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 6
 الهمزة مسبوقة بساكن

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عليٍم ِاذ عليٍم ِإذ 6
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   7
 بفتح ياء اإلضافة إنَي ءانست ءانست ~إني 7

آتيكم ؛ ءانست ؛ س 7
 لو ثالثة البدؿ ءانست ؛ سآتيكم ؛ ءاتيكم  ءاتيكم

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتيكم-بخبٍر َاَو  بخبٍر َأْو ءاتيكم 7
 بكسر الباء دوف تنوين بشهابِ  بشهابٍ  7
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  8
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   9

ِاىاءِِرِِ ءاىار  10
بالتقليل قوالً واحداً في الراء والهمزة، 
 مع ترقيق الراء، وال يخفى ثالثة البدؿ

ِ؛ِيــ موسِِولَِّـِ ػموسى  ؛ يػ   ولَّػى   10  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 
 بترقيق الراء مدبِراً  مدبِراً  10
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تخِف اني تخْف ِإني 10
 بتغليظ الالـ ظََلم ظََلم 11

بنقل حركة الهمزة لو ثالثة البدؿ،  ءاياٍت ِالى ءاياٍت ِإلى 12
  للساكن الذي قبلها
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بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءاياتنا و~جاءتهمُ  جاءتهْم ءاياتنا 13
 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ

 بترقيق الراء مبِصَرة ؛ ِسْحٌر  مبِصَرة ؛ ِسْحرٌ  13

 اتينا-ولقَد  يناولقْد ءات 15
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

  ولو ثالثة البدؿ
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 15
 لو ثالثة البدؿ وأوتينا وأوتينا 16

 َشيٍء ِاف َشيٍء ِإف 16
لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، 
   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بترقيق الراء وصالً  وحِشرَ  وحِشرَ  17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنس اإْلِنس 17
 بفتح ياء اإلضافة أوزعنَي َأف أف  ~أوزعني 19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف َاشكر ؛ وأَف َاعمل أْف َأشكر ؛ وأْف َأعمل 19
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهترضِِ ترضاه 19
  بترقيق الراء وصالً  الطيرَ  يرَ الط 20
 بإسكاف ياء اإلضافة ماليْ  ماليَ  20
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىأرِِ أرى 20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شديداً َاو شديداً َأو 21
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  لياتيني ليْأتيني 21
 بضم الكاؼ فمُكث فمَكث 22
 بترقيق الراء وصالً   يرَ غ غيرَ  22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يقيٍن ِاني يقيٍن ِإني 22
 لو ثالثة البدؿ وأوتيت وأوتيت 23
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 25
 بالياء فيهما بدؿ التاء  ؛ يعلنوفيخفوف  تخفوف ؛ تعلنوف 25
 بكسر الهاء وصلتها، مع المد المنفصل   ےفألقوِ  فألقوْ  28

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ المْلُ ِوني يـناَ المْلُ  المْلُ ِإني 29
 بإبدالها واواً مكسورة
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 بفتح ياء اإلضافة إنَي ألقي ألقي ~إني 29
  قل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابن كريٌم ِانو كريٌم ِإنو 29
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  واتوني وْأتوني 31
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة المْلُ َوفتوني المْلُ َأفتوني 32
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قاطعًة اَمراً  قاطعًة َأمراً  32
 الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن  وااَلمر واأْلَمر 33
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تامرين تْأمرين 33

34 
قالْت ِإف ؛ قريًة 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قالِت ِاف ؛ قريًة اَفسدوىا أفسدوىا 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مرسلٌة ِاليهم مرسلٌة ِإليهم 35
 بترقيق الراء فناِظَرة  فناِظَرة 35
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےأتمدونن وننِ أتمد 36

 ےَ نءاتاِِ ے َءاتاف 36
لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنو، 
ويصلها بياء زائدة مفتوحة، وإذا وقف 

 عليها يقف على النوف بدوف ياء
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاكمءاتِِ ءاتاكم 36
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَنتم نتم بْل أَ  36
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ارجِع ِاليهم ارجْع ِإليهم 37
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فلناتينهم فلنْأتينهم 37
 بترقيق الراء صاِغُروف صاِغُروف 37
 توحةبإبداؿ الهمزة الثانية واواً مف المْلُ َويكم المْلُ أَيكم 38
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيني ؛ ياتوني يْأتيني ؛ يْأتوني 38

وصاًل: إثبات األلف مع المد المشبع،  أنآ ءاتيك أنا ءاتيك 39
 ولو ثالثة البدؿ في )ءاتيك(

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لقوٌي اَمين لقوٌي َأمين 39

 أنآ ءاتيك أنا ءاتيك 40
مع المد المشبع، وصاًل: إثبات األلف 

 ولو ثالثة البدؿ في )ءاتيك(
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بالتقليل قوالً واحداً للراء والهمزة، وال ِاهءِِرِِ رءاه 40
 يخفى ترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ

 بترقيق الراء مستِقراً  مستِقراً  40
 بفتح ياء اإلضافة ليبلونَي ءآشكر ءأشكر ~ليبلوني 40

 ؛ ءآشكر شكرءاَ  ءأشكر 40
يل الهمزة الثانية، أو وجهاف: بتسه

 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 
ـْ َأكفر 40 ـَ اَكفر أ   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أ
 بترقيق الراء نكُروا نكُروا 41
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ننظَر اَتهتدي ننظْر أَتهتدي 41
 لو ثالثة البدؿ وأوتينا وأوتينا 42
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينكــ ِِ ػفرينػكػػ   43
 بترقيق الراء وصالً  قواريرَ  قواريرَ  44
 بتغليظ الالـ ظََلمتُ  ظََلمتُ  44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَرسلنا ؛ صالحاً َاف ولقْد َأرسلنا؛ صالحاً َأف 45
 الضمتخلص من التقاء الساكنين ب أُف اعبدوا أِف اعبدوا 45
 بترقيق الراء تستغِفُروف تستغِفُروف 46
 بترقيق الراء طائِرُكم طائِرُكم 47
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَنتم بْل أَنتم 47
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 48
 بضم الميم وفتح الالـ ُمهَلك َمهِلك 49

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  إنا و~مكرىمُ  مكرىْم أنا 51
 اإلشباع، وبكسر الهمزة في )أنا( 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجمعين و~قومهمُ  قومهْم أجمعين 51
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 52
 لو ثالثة البدؿ آلية آلية 52
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 53
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ذولوطاً اِ  ولوطاً ِإذ 54
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  أتاتوف أتْأتوف 54
 بترقيق الراء تبِصُروف تبِصُروف 54
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 بتسهيل الهمزة الثانيةَأىـ ـنكم أئِنكم 55
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  لتاتوف لتْأتوف 55
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَنتم بْل أَنتم 55
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 لو ثالثة البدؿ  ءاؿ ءاؿ 56
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أناس و~إنهمُ  و~قريتكمُ  قريتكْم إنهْم أناس 56
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اصطفِِ اصطفى   59

ولو نقل حركة الهمزة بترقيق الراء وصاًل،  خيٌر َاما خيٌر َأما 59
  للساكن الذي قبلها

 لتاء بدؿ الياءبا تشركوف يشركوف 59
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 60
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~لكمُ  لكْم أف 60
 بتسهيل الهمزة الثانية لػ و•أَ  َأِءلػ و 60
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ بَل اَكثرىم اأْلَرض ؛ بْل َأكثرىم 61

 ،بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لػ و•حاجزاً اَ  حاجزاً َأِءلػ و 61
 بتسهيل الهمزة الثانية

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 62
 بتسهيل الهمزة الثانية لػ و•أَ  َأِءلػ و 62
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 62
 لباء، وبضم الشينبالنوف بدؿ ا نُشراً  بْشراً  63
 بتسهيل الهمزة الثانية لػ و•أَ  َأِءلػ و 63
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـتعالِِ تعالى 63
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 64
 بتسهيل الهمزة الثانية لػ و•أَ  َأِءلػ و 64
 ية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظ إف و~برىانكمُ  برىانكْم إف 64
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 65

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  66
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 باإلخبار إذا َأِءذا 67
 بتسهيل الهمزة الثانيةَأ ىـ ـنا أئِنا 67
 لو ثالثة البدؿ اباؤناوء وءاباؤنا 67
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 لو ثالثة البدؿ وءاباؤنا وءاباؤنا 68
 بترقيق الراء وصالً  أساطيرُ  أساطيرُ  68
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 68
 بترقيق الراء وصالً  سيُروا سيُروا 69
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 69
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـمتِِ ى  مت 71
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ عسِِ عسى   72
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ مبيٍن ِاف اأْلَرض ؛ مبيٍن ِإف 75

 القرآف القرآف 76
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 ويقصر البدؿ ] مستثنى [، يفخم الراء، إسرآئيل إسرآئيل 76
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىهدِِـل لهدىً  77
 بإبداؿ الهمزة واواً  للمومنين للمْؤمنين 77
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موتِِـال الموتى   80
 بتسهيل الهمزة الثانية ذااَ الدعاَء  الدعاَء ِإذا 80
 ع بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشبا  إف و~ضاللتهمُ  ضاللتهْم إف 81
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 81
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 81
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أخرجنا و~عليهمُ  عليهْم أخرجنا 82
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 82

 إف و~تكلمهمُ  تكلمهْم أف 82
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع

 ، وبكسر الهمزة في )أف(اإلشباع
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 82
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 83
 لو ثالثة البدؿ جاءو ؛ بآياتي جاءو ؛ بآياتي 84
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها علماً َامَّاذا علماً َأمَّاذا 84
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 85

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرَوا اَنا ؛ مبِصراً ِاف رْوا أَنا ؛ مبِصراً إفي 86
 وبترقيق الراء في )مبصراً( 
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 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 86
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 86
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 87

 َءاُتوه وكلٌ  وكٌل أََتوه 87

بضم التاء وألف قبلها ويكوف لو فيها 
وال يخفى أّف الواو تصبح ثالثة البدؿ، 

للساكن الذي نقل حركة الهمزة )و مدية،
 ( جليقبلها

 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىوترِِ وترى 88
 بكسر السين تحِسبها تحَسبها 88

ز التوسط واإلشباع، لو في اللين المهمو  َشيٍء ِانو َشيٍء ِإنو 88
   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بترقيق الراء وصالً  خبيرٌ  خبيرٌ  88
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  89
 دوف تنوين بكسر العين فزعِ  فزعٍ  89

،   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امنوف-يومئٍذ  يومئٍذ ءامنوف 89
 ولو ثالثة البدؿ

 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  90
    بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف َاعبد ؛ أَف اَكوف أْف َأعبد ؛ أْف َأكوف  91
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  91
     لهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قب وأَف اَتلوا ؛ فقِل ِانما وأْف أَتلوا ؛ فقْل ِإنما 92

 القرآف القرآف 92
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اىتدِِ اىتدى   92

 ءاياتو و~سيريكمُ  سيريكْم ءاياتو 93
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 في ) ءاياتو ( لو ثالثة البدؿاإلشباع، و 
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 ( سورة القصص 28 )
 

 لو ثالثة البدؿ تءايا ءايات 2
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   3
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 3
 ألنو واوي ال تقليل فيو عال عال 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 4
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إنو و~نساَءىمُ  ِنساَءىْم إنو 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض رضاأْلَ  5

 أىـ مة و~ونجعلهمُ  ونجعلهْم أَئِمة 5
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، وبتسهيل ىمزة )أئمة( الثانية
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 6
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َارضعيو أفَ  أْف َأرضعيو 7
 لو ثالثة البدؿ ءاؿ ؛ خاطئين  ءاؿ ؛ خاطئين 8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وحزناً ِاف وحزناً ِإف 8
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ عسِِ عسى   9
 وال إبداؿ فيهالو ثالثة البدؿ،  فَؤاد فَؤاد 10
 ل بخلٍف عنوبالتقليِىِ موسِِ موسى   10
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فارغاً ِاف فارغاً ِإف 10
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين  10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىَل َادلكم ىْل َأدلكم 12
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ واستوِِ واستوى   14
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناه ءاتيناه 14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىلها مْن َأىلها 15
ِ؛ِفقضِِموسِِ ؛ فقضى   موسى   15  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 
 بتغليظ الالـ ظََلمتُ  ظََلْمتُ  16
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فلَن اَكوف فلْن َأكوف 17
 بترقيق الراء ظهيراً  ظهيراً  17
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مسبااَل  باأْلَمس 18
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   18

أْف َأراد ؛ باأْلَمس ؛  19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض أَف َاراد ؛ بااَلمس ؛ اأْلَرض

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يــ موسِِ ػموسى  يػ   19
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صا ؛ فاخرِج ِانيمَن اَق مْن َأقصا ؛ فاخرْج ِإني 20
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِاأقصِِ َأقصا 20
ِ؛ِيــ موسِِيسعِِ ػموسى  ؛ يػ   يسعى   20  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 
 بإبداؿ الهمزة ألفاً، ورقق الراء ياتِمُروف يْأتِمُروف 20
 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقفِىعسِِ عسى 22
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أف أف ~ربي 22
 بترقيق الراء وصالً  يصِدَر ؛ كبيٌر  يصِدَر ؛ كبيرٌ  23
ِ؛ِتولِِفسقِِ ؛ تولى   فسقى   24  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـى 
 بترقيق الراء وصالً  فقيرٌ  فقيرٌ  24
 بالتقليل بخلٍف عنوِماـاىإحدِِ إحداىما 25
  مزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة اله قالِت ِاف قالْت ِإف 25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قالِت ِاحداىما قالْت ِإحداىما 26
 بالتقليل بخلٍف عنوِماـاىإحدِِ إحداىما 26
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  استاجره ؛ استاجرت استْأجره ؛ استْأجرت 26
 بترقيق الراء وصالً  خيرَ  خيرَ  26
 كة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حر  ااَلمين األمين 26

 ~أريد ؛ ستجدني ~إني 27
 إف

 بفتح ياء اإلضافة إنَي أريد ؛ ستجدنَي إف

 أْف أٌنكحك ؛  27
 فإْف أَتممت ؛ أْف َأشق

 أُف انكحك ؛ 
 فإَف اَتممت ؛ أَف َاشق

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىإحدِِ إحدى 27
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاجرني رنيتْأج 27
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلجلين اأْلَجلين 28
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ قضِِ قضى   29
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 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىموسِِ موسى 29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلجل اأْلَجل 29
 لو ثالثة البدؿ ؛ ءاتيكم ءانس ؛ ءانست  ءانس؛ ءانست؛ ءاتيكم 29

 ~ءانست ؛ لعلي ~إني 29
 بفتح ياء اإلضافة إنَي ءانست ؛ لعلَي ءاتيكم ءاتيكم

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بخبٍر َاو بخبٍر َأو 29
 بكسر الجيم ِجذوة َجذوة 29
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  29
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يــ موسِِِاىاِ؛أتِِ ػموسى  أتاىا ؛ يػ   30
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليمن اأْلَيمن 30
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أنا أنا ~إني 30
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وأَف اَلق ؛ تخْف ِانك وأَف أَلق ؛ تخْف ِإنك 31

ِاىاءِِرِِ رءاىا 31
راء والهمزة، بالتقليل قوالً واحداً في ال

 مع ترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ
ِ؛ِيــ موسِِِـِولَّ ػموسى  ؛ يػ   ولَّى   31  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 
 بترقيق الراء مدبِراً  مدبِراً  31

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمنين اآْلمنين 31
 ولو ثالثة البدؿ 

  الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل حركة واضمِم ِاليك واضمْم ِإليك 32
 بفتح الهاء الرَىب الرْىب 32
  بإسكاف ياء اإلضافة معْي  معيَ  34

 رداً  رْدءاً  34
)  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

وىو اللفظ الوحيد الذي نقل فيو اإلماـ 
 ورش في كلمة (

 ، وال تخفى القلقلةبإسكاف القاؼ يصدْقني يصدقُني 34
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أخاؼ خاؼأ ~إني 34
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےيكذبوف يكذبوفِ  34
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 35
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   36
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 لو ثالثة البدؿ بآياتنا ؛ ءابائنا بآياتنا ؛ ءابائنا 36
 بترقيق الراء وصالً  ِسْحرٌ  ِسْحٌر  36
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىمفرتِِ مفترىً  36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 36
ِ؛ِبالموسِِ ؛ بالهدى   موسى   37  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـى 
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أعلم أعلم ~ربي 37
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالداِِ الداِر  37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ِالػ و ِمنِ  ِمْن ِإلػ و 38
 بفتح ياء اإلضافة لعلَي أطلع أطلع ~لعلي 38
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   38
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 39
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلينا و~أنهمُ  أنهْم إلينا 39
 بفتح الياء وكسر الجيم يَرِجعوف عوفيُرجَ  39

 أىـ مة و~وجعلناىمُ  وجعلناىْم أَئِمة 41
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

اإلشباع، وبتسهيل الهمزة الثانية في 
 )أئمة(

 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ النارِ  41
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 42

، نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 43
 ولو ثالثة البدؿ

 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليهماِىِىِ؛ِوىدِِموسِِ موسى ؛ وىدىً  43

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ ـاُلولِِ اأْلُولى   43
 ولو ثالثة البدؿ، وبالتقليل بخلٍف عنو

 بترقيق الراء وصالً  بصائِرَ  بصائِرَ  43
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىموسِِ موسى 44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر 44

 ءاياتنا و~عليهمُ  عليهْم ءاياتنا 45
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ 
 بترقيق الراء وصالً  لتنِذرَ  لتنِذرَ  46
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 عنو بالتقليل بخلفٍ ِاىمأتِِ أتاىم 46
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قدمَت اَيديهم قدمْت أَيديهم 47
 لو ثالثة البدؿ ءاياتك ءاياتك 47
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 47
 لو ثالثة البدؿ فيها أوتي )الثالثة(  أوتي )الثالثة( 48
 فيهمابالتقليل بخلٍف عنو ِ)معاً(ِِىِ موسِِ )معاً( موسى   48

 َساِحَراف ِسْحَراف 48
بفتح السين وزيادة ألف بعدىا، وكسر 

 السين، وترقيق الراء
 بترقيق الراء كاِفُروف كاِفُروف 48
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فاتوا فْأتوا 49
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أىدِِ أىدى   49
  لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا فاعلَم اَنما ؛ ومَن َاضل فاعلْم أَنما ؛ ومْن َأضل 50
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهىوِِ ىواه 50
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدىً  50
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 52
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 52
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يتلِِ يتلى   53
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 53
 بإبداؿ الهمزة واواً  فيوتو  يْؤتوف 54
 لو ثالثة البدؿ ويدرءوف ويدرءوف 54
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أعمالكم و~لكمُ  لكْم أعمالكم 55
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاحببت مْن َأحببت 56
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـال الهدى   57
  نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب مَن اَرضنا مْن َأرضنا  57

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امناً –حرماً  حرماً َءامناً  57
 ولو ثالثة البدؿ

 بالتاء بدؿ الياء، وبالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـجبِِـت يجبى   57
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  57
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ناوكَم َاىلك وكْم َأىلكنا 58
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 بترقيق الراء بِطَرت بِطَرت 58
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~بعدىمُ  بعدىْم إال 58
 بالتقليل قوالً واحداً ِ)معاً(ِىِ القرِِ )معاً( القرى   59

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع  ءاياتنا و~عليهمُ  عليهْم ءاياتنا 59
 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ 

 لو ثالثة البدؿ أوتيتم أوتيتم 60
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  60
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اِ؛ِوأبقِِالدنيِِ الدنيا ؛ وأبقى   60
 بترقيق الراء وصالً ِخيٌِ خيرٌ  60
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 61
 لو ثالثة البدؿ وقفاً  ئيشركا شركائي 62
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لَو اَنهم لْو أَنهم 64
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنباء اأْلَنباء 66
 لو ثالثة البدؿ وءامن وءامن 67
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ فعسِِ فعسى   67
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـوتعالِِ وتعالى   68

ِىِ ـاُلولِِ اأْلُولى   70
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 ولو ثالثة البدؿ، وبالتقليل بخلٍف عنو

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  70
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 

قْل َأرءيتم ؛ سرمداً ِإلى؛  71
 مْن ِإلػ و ؛ بضياٍء َأفال

 َل َارآيتم ؛ سرمداً ِالى ؛ ق
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مِن ِالػ و ؛ بضياٍء َافال  

 ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 71
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أرآيتمُ  أرءيتْم إف 71
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيكم يكميْأت 71
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيُر  71
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قْل َأرءيتم ؛ سرمداً ِإلى؛  72
 مْن ِإلػ و 

 قَل َارآيتم ؛ سرمداً ِالى ؛ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مِن ِالػ و  

 ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 72
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 لفاً مع المد المشبع بإبدالها أ
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أرآيتمُ  أرءيتْم إف 72
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيكم يْأتيكم 72
 بترقيق الراء غيُر ؛ تبِصُروف غيُر ؛ تبِصُروف 72
 لو ثالثة البدؿ وقفاً  شركائي شركائي 74
ِ؛ِفبغِِموسِِ ؛ فبغى   موسى   76  بخلٍف عنوبالتقليل ِىِ ى 
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناه وءاتيناه 76
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تفرِح ِاف تفرْح ِإف 76
 التقليل بخلٍف عنوبلو ثالثة البدؿ، و ِاكءاتِِ ءاتاؾ 77

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  77
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة

 البدؿ 
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 77
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 77
 لو ثالثة البدؿ أوتيتو أوتيتو 78
 بفتح ياء اإلضافة عندَي أولم أولم ~عندي 78
  لهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قب يعلَم َاف ؛ قَد َاىلك يعلْم َأف ؛ قْد َأىلك 78
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 79
 لو ثالثة البدؿ أوتي أوتي 79
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 80
 بترقيق الراء خيٌر ؛ الصابُِروف  خيٌر ؛ الصابُِروف 80

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امن-لمَن  لمْن َءامن 80
 ولو ثالثة البدؿ

 تقليل بخلٍف عنوبالِاىايلقِِ يلقاىا 80
 بالتقليل قوالً واحداً ِرهوبداِِ وبدارِه 81
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 81
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بااَلمس باأْلَمس 82
 بترقيق الراء ويقِدُر ؛ الكاِفُروف  ويقِدُر ؛ الكاِفُروف 82
 خاء وكسر السينبضم ال َلُخِسف َلَخَسف 82

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  83
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 83
 بترقيق الراء خيٌر  خيرٌ  84
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىجزِِـي يجزى 84
 لو ثالثة البدؿ لسيئاتا السيئات 84

 القرآف القرآف 85
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أعلم أعلم ~ربي 85
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـبال بالهدى   85
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يلقِِ يلقى   86
 بترقيق الراء ظهيراً  ظهيراً  86
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينللكــ ِِ نػػفريللكػػ   86

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ايات-عَن  عْن َءايات 87
 ولو ثالثة البدؿ

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إُذ انزلِت اليك إْذ أُنزلت إليك 87

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اخر-إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 88
 ثالثة البدؿ  ولو

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  88
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىالٌك ِاال ىالٌك ِإال 88
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  ( سورة العنكبوت 29 )
 

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي وصاًل:  ألَم َاحسب َأحسب  ألم 1
 ، مع جواز مد الميم وقصرىا قبلها

 لو ثالثة البدؿ ءامنا مناءا 2
 لو ثالثة البدؿ السيئات السيئات 4
 لو ثالثة البدؿ آلت آلت 5
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ سيئاتهم ءامنوا ؛ سيئاتهم 7
 بترقيق الراء لنكفَّْرف لنكفَّْرف 7
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أحسن و~ولنجزينهمُ  ولنجزينهْم أحسن 7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف نسافاإْلِ  8
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 9
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ؛ أوذي ءامنا ؛ أوذي 10
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أوليس و~معكمُ  معكْم أوليس 10
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 11
 لبدؿلو ثالثة ا ءامنوا ءامنوا 12
 بالتقليل بخلٍف عنو في األلف بعد الياءِاىمِاكمِ؛ِخطايِِخطايِِ خطاياكم ؛ خطاياىم 12

 َشيٍء ِانهم َشيٍء ِإنهم 12
لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، 
   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

ولقْد َأرسلنا ؛ نوحاً ِإلى   14
 سنٍة ِإال

 ؛ ولقَد اَرسلنا ؛ نوحاً ِالى
 سنٍة ِاال 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ألف و~فيهمُ  فيهْم ألف 14
 لو ثالثة البدؿ ءايةً  ءايًة  15
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  16
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~لكمُ  لكْم إف 16
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اً ِافإفك إفكاً ِإف 17
 بترقيق الراء وصالً  يسيرٌ  يسيرٌ  19
 بترقيق الراء سيُروا ؛ قديرٌ  سيُروا ؛ قديرٌ  20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 20
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 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  20
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

قيق الراء، ولو ثالثة وىو الالـ، وبتر 
 البدؿ 

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 22
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 23
 قليل بخلٍف عنوبالتِاهجِِـفأن فأنجاه 24
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  24
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 24
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يؤمنوف 24
 بإدغاـ الذاؿ في التاء اتخذتُّم اتخْذُتم  25
 ، واإلقالب جليبتنوين الفتح مودةً  مودةَ  25
 بفتح النوف بيَنكم بيِنكم 25
 بالتقليل بخلٍف عنوِانيِِالد الدنيا 25

 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل بخلٍف عنو، ِاكمومْأوِِ ومْأواكم 25
 ألنها مستثناة

 لو ثالثة البدؿ فآمن فآمن 26

بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و  مهاِجٌر ِالى مهاِجٌر ِإلى 26
 الذي قبلها

 بفتح ياء اإلضافة ربَي إنو إنو ~ربي 26
 بالهمز مع إشباع المتصل النبوءة ةالنبوُّ  27
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناه وءاتيناه  27
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 27

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  27
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َاحد ولوطاً ِاذ ؛ منَ  ولوطاً ِإذ ؛ مْن َأحد  28
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  لتاتوف لتْأتوف 28
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 بتسهيل الهمزة الثانيةَأ ىـ ـنكم أَئِنكم 29
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  لتاتوف ؛ وتاتوف لتْأتوف ؛ وتْأتوف 29

وصاًل: بإبداؿ الهمزة واواً، ابتداًء:   تناو قالوا  قالوا ائتنا 29
 و في البدؿ القصر فقطكحفص، ول

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ بالبشرِِ بالبشرى   31
 باإلشماـ س يء سيء 33
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تحزِف ِانا  تحزْف ِإنا 33
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 35

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلِخرَ  اآْلِخرَ  36
 الراء، ولو ثالثة البدؿوبترقيق  وىو الالـ،

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 36
 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمداِِ دارِىم 37

 َوثَُموداً وقد َوثَُموَدْا وقد 38
، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصاًل: بتنوين 

 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   39
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 39

40 
فكالً َأخذنا؛ مْن َأرسلنا  
 مْن َأخذتو ؛ اأْلَرض ؛

 مْن َأغرقنا 

 فكالً َاخذنا ؛ مَن اَرسلنا ؛ 
 مَن َاخذتو ؛ ااَلرض ؛

 مَن َاغرقنا 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 42
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمثاؿ اأْلَمثاؿ 43
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 44
 لو ثالثة البدؿ آلية  آلية 44
 بإبداؿ الهمزة واواً  للمومنين للمْؤمنين 44
 ثالثة البدؿلو  أوحي أوحي 45
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة )معاً( الصَّاَلة )معاً( 45
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تنهِِ تنهى   45
 بترقيق الراء وصالً  ولذِْكرُ  ولذِْكرُ  45
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 الالـ بتغليظ ظََلموا ظََلموا 46
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 46
 البدؿ لو ثالثة ءاتيناىم ؛ بآياتنا ءاتيناىم ؛ بآياتنا 47
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف ؛ يومن يْؤمنوف ؛ يْؤمن 47  
 الراء بترقيق الكاِفُروف الكاِفُروف 47
 لو ثالثة البدؿ  ءايات ؛ أوتوا ؛ بآياتنا ءايات ؛ أوتوا ؛ بآياتنا 49
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 50
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  قِل ِانما ؛ مبيٌن َاولم قْل ِإنما ؛ مبيٌن َأولم 50

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليات اآْليات 50
 ولو ثالثة البدؿ

 الراء وصالً  بترقيق نذيرٌ  نذيرٌ  50
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~أنا ؛ عليهمُ  و~يكفهمُ  يكفهْم أنا ؛ عليهْم إف 51
 بخلٍف عنوبالتقليل ِىِ يتلِِ يتلى   51
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وذكرِِ وذكرى   51
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف 51  
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ كفِِ كفى   52
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 52
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 52
 الراء بترقيق الخاِسُروف الخاِسُروف 52
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  53
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ولياتينهم وليْأتينهم 53
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينبالكــ ِِ ػػفرينبالكػػ   54
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىميغشِِ يغشاىم 55
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 56
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 58
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 58
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 61
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفأنِِ فأنى   61
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 الهمزة واواً  بإبداؿ يوفكوف يْؤفكوف 61
 الراء وصالً  بترقيق ويقدر ويقدر 62
 واإلشباع  لو في اللين المهموز التوسط َشيٍء  َشيءٍ  62
 بالتقليل بخلٍف عنوِافأحيِِ فأحيا 63
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ بَل اَكثرىم اأْلَرض ؛ بْل َأكثرىم 63
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 64

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  64
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

لو ثالثة وىو الالـ، وبترقيق الراء، و 
 البدؿ 

 إلى و~اىمُِجِِـن نجاىْم إلى 65
بالتقليل بخلٍف عنو، وبصلة ميم الجمع 

 بواو لفظية مع اإلشباع 
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 66
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرَوا اَنا يرْوا أَنا 67

، ساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة لل امناً -حرمناً  حرمناً َءامناً  67
 ولو ثالثة البدؿ

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أفبالباطل و~حولهمُ  حولهْم أفبالباطل 67
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف 67  

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ومَن َاْظَلم ؛ كذباً َاو ومْن َأْظَلم ؛ كذباً َأو 68
 )أظلم(وتغليظ الالـ في 

 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرين؛ِالكــ ِِِِرىِ ـافت ػػفرين؛ الكػػ   افترى   68
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمثوِِ مثوىً  68

 
 ( سورة الروم 30) 

 
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـأدنِِ أدنى 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 3
  ل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنق ااَلمر اأْلَمر 4
 الهمزة واواً  بإبداؿ المومنوف المْؤمنوف 4
 الراء بترقيق ظاِىراً  ظاِىراً  7
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 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 7

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  7
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ضاأْلَر  8
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  8
 الراء بترقيق كثيراً ؛ لكاِفُروف  كثيراً ؛ لكاِفُروف 8
 الراء بترقيق يسيُروا يسيُروا 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض )معاً( اأْلَرض )معاً( 9
 بضم التاء عاقبةُ  عاقبةَ  10
 ثالثة البدؿ وقفاً عليهمالو  أساءوا ؛ السوأى أساءوا ؛ السوأى 10
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ السوأِِ السوأى   10
 لو ثالثة البدؿ بآيات ؛ يستهزءوف بآيات ؛ يستهزءوف 10
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينكــ ِِ ػػفرينكػػ   13
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 15
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا آياتناب 16

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  16
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 18
 الراء بترقيق ُتظِهُروف ُتظِهُروف 18
  لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا ااَلرض اأْلَرض 19

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 20
 ولو ثالثة البدؿ

 الراء بترقيق تنتِشُروف تنتِشُروف 20

 اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 21
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَنفسكم ؛ ورحمًة ِافمَن  مْن أَنفسكم؛ ورحمًة ِإف 21
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أزواجاً  و~أنفسكمُ  أنفسكْم أزواجاً  21
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 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 21
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 22
  ة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حرك وااَلرض واأْلَرض 22
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~وألوانكمُ  وألوانكْم إف 22
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 22
 بفتح الالـ التي قبل الميم للعاَلمين للعاِلمين 22

 اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 23
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بدؿولو ثالثة ال
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالنهاِِ النهاِر  23
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 23

 اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 24
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 24
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 24

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتو-ومَن  اياتوومْن ءَ  25
 ولو ثالثة البدؿ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ األرض واأْلَرض ؛ األرض 25
 ألنو واوي ال تقليل فيو دعاكم دعاكم 25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 26

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ علِِاَلِ اأْلَعلى   27
 والتقليل بخلٍف عنو 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 27

 مْن أَنفسكم ؛  28
 ملكْت أيمانكم

 مَن اَنفسكم ؛
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ملكَت اَيمانكم 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أنفسكم و~كخيفتكمُ  كخيفتكْم أنفسكم 28

 ااَليات اآْليات 28
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 الالـ بتغليظ ظََلموا ظََلموا 29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاضل مْن َأضل 29
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 الالـ بتغليظ الصَّاَلة الصَّاَلة 31
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مًة ِاذارح رحمًة ِإذا 33
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 34
ـْ أَنزلنا 35 ـَ اَنزلنا أ   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قدمَت اَيديهم قدمْت أيديهم 36
 ع بواو لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجم إذا و~أيديهمُ  أيديهْم إذا 36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرَوا َاف يرْوا َأف 37
 الراء وصالً  بترقيق يقِدرُ  يقِدرُ  37
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 37
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف 37  
 لو ثالثة البدؿ فآت فآت 38
 عنوبالتقليل بخلٍف ِىِ ـالقربِِ القربى   38
 الراء وصالً  بترقيق خيرُ  خيرُ  38
 لو ثالثة البدؿ ءاتيتم )معاً(  ءاتيتم )معاً( 39
 بتاء مضمومة بدؿ الياء، وبإسكاف الواو  لُتربْوا لَيربَوا 39
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  40
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـوتعالِِ وتعالى   40
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كسبَت اَيدي كسبْت أَيدي 41
 الراء بترقيق سيُروا سيُروا 42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 42
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتي يْأتي 43
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 45
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   45

 اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 46
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 الراء بترقيق ُمَبشرات ُمَبشرات 46
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَرسلنا ؛ رساًل ِالى ولقْد َأرسلنا ؛ رساًل ِإلى 47
 لو ثالثة البدؿ فجاءوىم فجاءوىم 47
 الهمزة واواً  بإبداؿ المومنين ينالمْؤمن 47
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 الراء بترقيق فتثيُر ؛ يستبِشُروف  فتثيُر ؛ يستبِشُروف 48
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىفرتِِ فترى 48
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فانظِر ِالى ؛ ااَلرض فانظْر ِإلى ؛ اأْلَرض 50
 بحذؼ األلفين أَثَر ءاثار 50
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موتِِـال الموتى   50
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  50
 الراء وصالً  بترقيق قديرٌ  قديرٌ  50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولئَن َارسلنا ولئْن َأرسلنا 51
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موتِِـال الموتى   52
 الهمزة الثانية بتسهيل ذااَ لدعاَء ا الدعاَء ِإذا 52
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~ضاللتهمُ  ضاللتهْم إف 53
 الهمزة واواً  بإبداؿ يومن يْؤمن 53
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 53
 بضم الضاد ُضعف )معاً( ؛ ُضعفاً  َضعف )معاً( ؛ َضعفاً  54
 لراء وصالً ا بترقيق القديرُ  القديرُ  54
 الراء وصالً  بترقيق  غيرَ  غيرَ  55
 الهمزة واواً  بإبداؿ يوفكوف يْؤفكوف 55
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 56

يماف 56  ااِليماف اإْلِ
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بالتاء بدؿ الياء تنفع ينفع 57
 الالـ بتغليظ ظََلموا ظََلموا 57
 الراء بترقيق معِذرَتهم معِذرَتهم 57
 الداؿ في الضاد بإدغاـ ولقد ضَّربنا ولقْد َضربنا 58

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرآف القرآف 58
 الهمزة مسبوقة بساكن

 لو ثالثة البدؿ بآية بآية 58
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف اَنتم إْف أَنتم 58
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~أنتمُ  إال أنتمْ  58
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فاصبِر ِاف فاصبْر ِإف 60
 

 ( سورة لقمان 31 )
 

 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 2
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدىً  3
 الالـ بتغليظ الصَّاَلة الصَّاَلة 4
 الهمزة واواً  بإبداؿ وفويوت ويْؤتوف 4

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  4
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدىً  5
 بضم الذاؿ ويتخُذىا ويتخَذىا 6

 ىزؤاً اْولػ ئك ىزواً ُأْولػ ئك 6
بنقل حركة وبين اللفظين همز الواو، ب

  الهمزة للساكن الذي قبلها
ِ؛ِولَّتتلِِ ؛ ولَّى   تتلى   7  بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ ِـِى 
 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ءاياتنا 7
 الراء بترقيق مستكِبراً  مستكِبراً  7
 الذاؿ بإسكاف أْذنيو أُذنيو 7
  لذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ا بعذاٍب اَليٍم ِاف بعذاٍب أَليٍم ِإف 7
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 8
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وألقِِ وألقى   10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 10
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 12
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أُف اشكر أِف اشكر 12
 بكسر الياء ػػبنيّْ يػػ   ػػبنيَّ يػػ   13
نساف 14   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أُف اشكر أِف اشكر 14
 الراء وصالً  بترقيق المصيرُ  المصيرُ  14
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 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 15
  ة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حرك مَن اَناب مْن أَناب 15
 بكسر الياء ػػبنيّْ يػػ   ػػبنيَّ يػػ   16
 بضم الالـ مثقاؿُ  مثقاؿَ  16
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صخرٍة َاو ؛ ااَلرض صخرٍة َأو ؛ اأْلَرض 16
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ يات يْأت 16
 الراء وصالً  بترقيق خبيرٌ  خبيرٌ  16
 بكسر الياء ػػبنيّْ يػػ   ػػبنيَّ يػػ   17
 الالـ بتغليظ الصَّاَلة الصَّاَلة 17
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ وامر وْأمر 17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااُلمور اأْلُمور 17

 تصاِعر تصعّْر 18
بزيادة ألف بعد الصاد، وكسر وتخفيف 

 العين
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ مرحاً ِاف اأْلَرض ؛ مرحاً ِإف 18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلصوات اأْلَصوات 19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ترَوا َاف ؛ ااَلرض ترْوا أف ؛ اأْلَرض 20
 الراء بترقيق ظاِىَرة ظاِىَرة 20
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدىً  20
 لو ثالثة البدؿ ءاباءنا ءاباءنا 21
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~يدعوىمُ  يدعوىْم إلى 21
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ الوثقِِ الوثقى   22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااُلمور اأْلُمور 22
 بضم الياء وكسر الزاي ُيحزِنك َيحُزنك 23
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~نضطرىمُ  نضطرىْم إلى 24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ بَل اَكثرىم واأْلَرض ؛ بْل َأكثرىم 25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 26

 لْو أَنما ؛ اأْلَرض ؛  27
 شجرٍة َأقالـ

 لَو اَنما ؛ ااَلرض ؛
 ـشجرٍة َاقال 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~بعثكمُ  بعثكْم إال 28
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها واحدٍة ِاال واحدٍة ِإف 28

بنقل حركة الهمزة الراء وصاًل،  بترقيق بصيٌر اَلم بصيٌر أَلم 28
  للساكن الذي قبلها

 بالتقليل قوالً واحداً ِرالنهاِِ نهاِر ال 29
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  29
  الراء وصالً  بترقيق خبيرٌ  خبيرٌ  29
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 30
 الراء وصالً  بترقيق الكبيرُ  الكبيرُ  30

 اياتو -مَن  مْن َءاياتو 31
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 الثة البدؿولو ث
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 31
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِصباِِ صبارٍ  31

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ِإلِو~اىمُِجِِـن نجاىْم إلى 32
 في ألف نجاىم ولو التقليل بخلٍف عنو

 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 32
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِختاِِ ختارٍ  32

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  ِافشيئاً  شيئاً ِإف 33
   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 33
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرحاـ اأْلَرحاـ 34
 الراء وصالً  بترقيق خبيرٌ  خبيرٌ  34

 الم خبيرٌ  خبيٌر * بسم اهلل 34
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 للساكن الذي قبلهانقل حركة الهمزة 

 
 
 
 
 



 فرش الجزء الحادي والعشرين                                                               ات العشر للػقرآفالدرر الحساف في القراء

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                414      

 

 

 ( سورة السجدة 32 )
 

 بالتقليل قوالً واحداً ِاهافرتِِ افتراه 3
 الراء وصالً  بترقيق لتنِذرَ  لتنِذرَ  3
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمأتِِ أتاىم 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ شفيٍع َافال َأفال واأْلَرض ؛ شفيعٍ  4
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ استوِِ استوى   4
 الراء وصالً  بترقيق يدبػُّْر  يدبػّْرُ  5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر ؛ ااَلرض اأْلَمر ؛ اأْلَرض 5

 ى ؛ السماء يل ىـلاَ السماِء  السماِء ِإلى 5
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف: 

 بإبدالها ياًء مع القصر
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  7
نساف 7   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنوِهسوَّاِِ سوَّاه 9
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل وااَلبصار وااَلفئدة واأْلَبصار واأْلَفئدة 9
 بتسهيل الهمزة الثانية ذا•أَ  َأِءذا 10
 باإلخبار إنا َأِءنا 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 10
 الراء بترقيق كاِفُروف كاِفُروف 10
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكميتوفِِ يتوفاكم 11
 احداً بالتقليل قوالً و ِىِ ترِِ ترى   12
 لو ثالثة البدؿ رءوسهم رءوسهم 12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صالحاً ِانا صالحاً ِإنا 12
 لو ثالثة البدؿ آلتينا آلتينا 13
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاُىدِِ ُىداىا 13
 الهمزة واواً  بإبداؿ يومن يْؤمن 15
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 15
 الراء بترقيق ذكُّْروا ؛ يستكِبُروف  ؛ يستكِبُروف ذكُّْروا 15
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـتتجافِِ تتجافى   16
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 الهمزة واواً  بإبداؿ مومناً  مْؤمناً  18
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 19

 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل بخلٍف عنو، ِىِ مْأوِِـال المْأوى   19
 ألنها مستثناة

ِاىمفمْأوِِ فمْأواىم 20
 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل بخلٍف عنو، 

 ألنها مستثناة
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  20

ِىِ ـاَلدنِِ اأْلَدنى   21
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبالتقليل بخلٍف عنو
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلكبر اأْلَكبر 21

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َاْظَلم ومنَ  ومْن َأْظَلم 22
 تغليظ الالـبو 

 الراء بترقيق ذكّْرَ  ذكّْرَ  22
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 22

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 23
 ولو ثالثة البدؿ

 الوقفبالتقليل بخلٍف عنو لدى ِىىِ؛ِىدِِموسِِ موسى ؛ ىدىً  23
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 23

 أ ىـ ـمة و~منهمُ  منهْم أَئِمة 24
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 )أئمة( الثانية اإلشباع، وبتسهيل ىمزة
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 24
  لهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قب كَم َاىلكنا كْم َأىلكنا 26
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~مساكنهمُ  مساكنهْم إف 26

 آلياٍت اَفال آلياٍت َأفال 26
بنقل حركة الهمزة لو ثالثة البدؿ، و 

  للساكن الذي قبلها
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرَوا َاف ؛ ااَلرض يرْوا أَنا ؛ اأْلَرض 27
 الهمزة الثانية بتسهيل ا ىلَء الما الماَء ِإلى 27
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ تاكل تْأكل 27
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أفال و~أنفسهمُ  أنفسهْم أفال 27
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 الراء بترقيق يبِصُروف يبِصُروف 27
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـمتِِ متى   28
 لو ثالثة البدؿ إيمانهم إيمانهم 29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وانتظِر ِانهم موانتظْر ِإنه 30
 الراء بترقيق منتِظُروف منتِظُروف 30

 
 ( سورة األحزاب 33 )

 
 بالهمز، مع المد الواجب النبيءُ  النبيُّ  1
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   1
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يوحِِ يوحى   2
 الراء بترقيق خبيراً  خبيراً  2
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   3

 الالءِ  يػػ  الػػػػ  ػ 4

بعد الهمزة، وبعد ذلك التي بحذؼ الياء 
فلو في الهمزة وصالً تسهيلها مع المد 

 -والقصر، أما وقفاً فلو وجهاف:
تسهيل الهمزة بين بين ) وىو  -األوؿ:

الوجو المقدـ ( ولو في حرؼ األلف 
 6جهاف: اإلشباع بمقدار التي قبلها و 

حركات وىو المقدـ، أو القصر بمقدار 
إبداؿ الهمزة ياء  -الثاني:حركتين، 

ساكنة مع المد المشبع في األلف التي 
قبلها اللتقاء الساكنين، إذاً فعند الوصل 
فلو التسهيل فقط، أما حاؿ الوقف 

ل الهمزة بالرـو مع اإلشباع والقصر يتسه
المد المشبع،  أو تبدؿ ياًء ساكنة مع

 والهمزة المسهلة ىنا بين الهمزة والياء

 َتظَّهَّروف ُتظَاِىُروف 4
بفتح التاء وتشديد الظاء وحذؼ األلف 

 بعد الظاء، وفتح الهاء مع التشديد
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 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أبناءكم و~أدعياءكمُ  أدعياءكْم أبناءكم 4
 لو ثالثة البدؿ ءاباءىم  آلبائهم ؛ آلبائهم ؛ ءاباءىم 5
 ، مع المد الواجببالهمز النبيءُ  النبيُّ  6
 الهمزة الثانية واواً مفتوحة بإبداؿ النبيُء َوولى النبيُّ َأولى 6
ِ)معاً(ـأولِِ )معاً( أولى   6  بالتقليل بخلٍف عنوِى 
 الهمزة واواً  بإبداؿ المومنين )معاً( المْؤمنين )معاً( 6
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَنفسهم ؛ ااَلرحاـ اأْلَرحاـ مْن أَنفسهم ؛  6
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أولى و~بعضهمُ  بعضهْم أولى 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وإَذ َاخذنا وإْذ َأخذنا 7

 النبيئين النبيّْين 7
، ولو ثالثة مع المد الواجب، بالهمز

 لبدؿا
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وموسِِ وموسى   7
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىوعيسِِ وعيسى 7
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينللكــ ِِ ػػفرينللكػػ   8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  8
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 9
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إذ ~وعليكمُ  عليكْم إذ 9

 بصيراً ِإذ بصيراً ِإذ 9
بنقل حركة الهمزة للساكن الراء، و  بترقيق

  الذي قبلها
 لو ثالثة البدؿ جاءوكم جاءوكم 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ومَن َاسفل ؛ ااَلبصار ومْن َأسفل ؛ اأْلَبصار 10
 الراء بترقيق ِجرَ الحنا الحناِجرَ  10
 مطلقاً  إثبات األلف الظنونا الظنونا 10
 الهمزة واواً  بإبداؿ المومنوف المْؤمنوف 11
 بفتح الميم َمقاـ ُمقاـ 13
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ويستاذف ويستْأذف  13
 مع المد الواجببالهمز،  النبيءَ  النبيَّ  13
  لساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة ل بعورٍة ِاف بعورٍة ِإف 13
 تكرارلل] مستثنى [، الراء مفخمة  فراراً  فراراً  13
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىاِراَقطاِِمَن  مْن َأقطارِىا 14
 وبالتقليل قوالً واحداً في )أقطارىا(

 بحذؼ األلف التي بعد الهمزة ألَتوىا آلتوىا 14
 الراء بترقيق يسيراً  يسيراً  14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلدبار دباراأْلَ  15

 مسئوالً  مسئوالً  15
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن

 الِفرارُ  الِفرارُ  16
] مستثنى [، الراء مفخمة بسبب 

 التكرار
  الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة  إَف َاراد ؛ سوءاً َاَو اَراد إْف َأراد ؛ سوءاً َأْو َأراد  17
 الراء بترقيق نصيراً  نصيراً  17
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتوف يْأتوف 18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قليالً َاشحة قليالً َأشحة 18
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يُغشِِ يُغشى   19
  بلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي ق حداٍد َاشحة حداٍد َأشحة 19
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوا يْؤمنوا 19  
 الراء بترقيق يسيراً  يسيراً  19
 بكسر السين يحِسبوف يحَسبوف 20

20 
اأْلَحزاب )معاً( ؛ لْو 
أَنهم ؛ اأْلَعراب ؛ عْن 

 أَنبائكم

ااَلحزاب )معاً( ؛ لَو اَنهم ؛ 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعراب ؛ عَن اَنبائكم

 الهمزة ألفاً  بإبداؿ يات يأت 20
 بكسر الهمزة ِإسوة  ُأسوة  21

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلِخرَ  اآْلِخرَ  21
 وبترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ وىو الالـ،

 الراء بترقيق كثيراً  كثيراً  21

ِاءِِرِِ رءا 22
بالتقليل قوالً واحداً للراء والهمزة، وال 

يق الراء، ولو ثالثة البدؿ، وكل يخفى ترق
 ما سبق وقفاً، أما وصالً بالفتح كحفص
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 الهمزة واواً  بإبداؿ المومنوف المْؤمنوف 22
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحزاب  اأْلَحزاب  22
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~زادىمُ  زادىْم إال 22
 لو ثالثة البدؿ إيماناً  إيماناً  22
 الهمزة واواً  بإبداؿ المومنين المْؤمنين 23
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ قضِِ قضى   23
 الراء وصالً  بترقيق ينتِظرُ  ينتِظرُ  23

 ؛ شاَء آو واَ شاَء  شاَء َأو 24
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف: 

  بإبدالها ألفاً مع المد المشبع
 ة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع بصل إف و~عليهمُ  عليهْم إف 24
 الراء بترقيق خيراً  خيراً  25
 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عيهاِىوكفِِ وكفى 25
 الهمزة واواً  بإبداؿ المومنين المْؤمنين 25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىل مْن َأىل 26
 اً، ورقق الراءالهمزة ألف بإبداؿ وتاِسُروف وتْأِسُروف 26
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أرضهم و~وأورثكمُ  وأورثكْم أرضهم 27
 لو ثالثة البدؿ تطئوىا تطئوىا 27
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  27
 الراء بترقيق قديراً  قديراً  27
 مع المد الواجببالهمز،  النبيءُ  النبيُّ  28
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ دنياال 28

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  29
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 مع المد الواجببالهمز،  النبيءِ  النبيّْ  30
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ يات يْأت 30
 الراء بترقيق يسيراً  يسيراً  30

 

 



 فرش الجزء الثاني والعشرين                                                                  الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                421      

 

 

 
 

 بإبداؿ الهمزة واواً  نوتها هانْؤت 31
 بالهمز، مع المد المتصل النبيءِ  النبيّْ  32

 النساِء ِإف 32
ػن ؛ ~؛ النساِء يػػػ ناَ النساِء 

 النساِء يػن

وصاًل ثالثة أوجو: تسهيل الهمزة الثانية، 
أو إبدالها ياًء مع المد أو القصر، وقفاً: 

 6تسهيلها، أو بإبدالها ياًء مع المد 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ ـاُلولِِ ولى  اأْلُ  33
 التقليل بخلٍف عنو بو  ولو ثالثة البدؿ،

 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 33
 لو ثالثة البدؿ وءاتين وءاتين 33
 بترقيق الراء ويطهّْرَكم ؛ تطهيراً  ويطهّْرَكم ؛ تطهيراً  33
 وبالتقليل بخلٍف عنِىِ يتلِِ يتلى   34

 ايات-مَن  مْن َءايات 34
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ

بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و  خبيراً ِاف خبيراً ِإف 34
  الذي قبلها

 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين ؛ المومنات المْؤمنين ؛ المْؤمنات 35

الصاِبَرات ؛ كثيراً ؛  35
 ات ؛ مغِفَرة والذاِكرَ 

الصاِبَرات ؛ كثيراً ؛ 
 والذاِكَرات؛ مغِفَرة 

 بترقيق الراء

 بإبداؿ الهمزة واواً  مومن ؛ مومنة لمْؤمن ؛ مْؤمنة 36

مْؤمنٍة ِإذا ؛ أمراً َأف ؛  36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مومنٍة ِاذا ؛ أمراً َاف ؛ مَن َامرىم مْن َأمرىم

 اً: بالتقليل بخلف عنووقفِىقضِِ قضى 36
 بالتاء بدؿ الياء تكوف يكوف 36
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل  فقْد َضل 36
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىخشِِـوت وتخشى 37
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ اهِ؛ِقضِِخشِِـت تخشاه ؛ قضى   37
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 37
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إذا و~دعيائهمُ أ أدعيائهْم إذا 37
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 بالهمز، مع المد المتصل النبيءِ  النبيّْ  38
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أحداً ِاال أحداً ِإال 39
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وكفِِ وكفى   39
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها محمٌد اَبا محمٌد أَبا 40
 ألنو واوي ال تقليل فيو أبا أبا 40
 بكسر التاء وخاتِم وخاَتم 40

 النبيئين النبيّْين 40
، ولو ، مع المد الواجب المتصلبالهمز

 ثالثة البدؿ
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  40
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 41
 هابترقيق الراء وتفخيم ذكراً  ذكراً  41
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  41
 بإبداؿ الهمزة واواً  بالمومنين بالمْؤمنين 43
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجراً  و~لهمُ  لهْم أجراً  44
 بالهمز، مع المد المتصل النبيءُ  النبيُّ  45

 ؛ النبيُء ِونا  نااَ النبيُء  النبيُّ ِإنا 45
الثانية، أو وجهاف: بتسهيل الهمزة 

 بإبدالها واواً مكسورة 
 بترقيق الراء ومبشّْراً ونذيراً  ومبشّْراً ونذيراً  45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وداعياً ِالى وداعياً ِإلى 46
 بترقيق الراء وِسراجاً منيراً  وِسراجاً منيراً  46
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 47
 بترقيق الراء كبيراً  اً كبير  47
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينػ  الكػ 48
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ودَع اَذاىم ودْع َأذاىم 48
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اىمِ؛ِوكفِِأذِِ أذاىم ؛ وكفى   48
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 49
 الهمزة واواً  بإبداؿ المومنات المْؤمنات 49
 بتغليظ الالـ طَلَّقتموىن  طَلَّقتموىن 49
 بالهمز، مع المد المتصل النبيُء )معاً( ؛ للنبيء النبيُّ )معاً( ؛ للنبي 50
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وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  نا ؛ النبيُء ِوفاَ النبيُء  النبيُّ ِإنا 50
 بإبدالها واواً مكسورة 

 البدؿلو ثالثة  ءاتيت ءاتيت  50

 مومنة ِاف مْؤمنة ِإف 50
بنقل حركة الهمزة بإبداؿ الهمزة واواً، و 

  للساكن الذي قبلها

ػن ؛ ~ف ؛ للنبيِء يػػػاَ للنبيِء  للنبيّْ ِإف 50
 للنبيِء يػن

وصاًل ثالثة أوجو: تسهيل الهمزة الثانية، 
أو إبدالها ياًء مع المد أو القصر، وقفاً: 

 6مع المد تسهيلها، أو بإبدالها ياًء 

إْف َأراد ؛ ملكْت  50
 أَيمانهم

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف َاراد ؛ ملكَت اَيمانهم

 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة النبيُء َوف النبيُّ َأف 50
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 50
 ن فيها] مستثنى [ ال يبدؿ الهمز الساك وتؤوي وتؤوي 51
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأدنِِ أدنى   51
 لو ثالثة البدؿ ءاتيتهن ءاتيتهن 51
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَزواج ؛ ولَو َاعجبك مْن َأزواج ؛ ولْو َأعجبك 52
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  52
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 53
 بالهمز، مع المد المتصل النبيء )معاً( النبي )معاً( 53

 ال~ال ؛ النبيِء ياَ النبيِء  النبيّْ ِإال 53
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها ياًء مع المد المشبع
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوذف ؛ يوذي ؛ توذوا يْؤذف ؛ يْؤذي ؛ تْؤذوا 53

53 
لكْم إلى ؛ ذلكْم أطهر؛ 

 كْم أفل
أطهر ؛  و~إلى ؛ ذلكمُ  و~لكمُ 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~لكمُ 

 بترقيق الراء وصالً  ؛ فانتِشُروا غيرَ  غيَر ؛ فانتِشُروا 53
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهإنِِ إناه 53

ولكْن ِإذا ، لحديٍث ِإف   53
 أبداً ِإف ؛ عظيماً ِإف

بداً ولكِن ِاذا ؛ لحديٍث ِاف ؛ أ
 ِاف ؛ عظيماً ِاف

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  مستانسين مستْأنسين 53
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لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  َاوشيئاً  شيئاً َأو 54
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  54
 لو ثالثة البدؿ ءابائهن ءابائهن 55

 أبناِء ِإخوانهن 55
 خوانهن ؛اَ أبناِء 

 خوانهن~أبناِء ي 
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 
 بإبدالها ياًء مع المد المشبع 

 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة أبناِء َيخواتهن أبناِء َأخواتهن 55

55 
ملكْت أَيمانهن ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَيمانهن ؛ شهيداً ِاف ملكتَ  شهيداً ِإف

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  55
 بالهمز، مع المد المتصل النبيء  النبي  56
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 56
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تسليماً ِاف تسليماً ِإف 56
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوذوف يْؤذوف 57
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 57

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  57
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوذوف يْؤذوف 58
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين والمومنات المْؤمنين والمؤمنات 58
 بالهمز، مع المد المتصل النبيء  النبي  59
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين  المْؤمنين  59
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأدنِِ أدنى   59
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوذين يْؤذين 59
 بترقيق الراء يجاِوُرونك يجاِوُرونك 60
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ؛ قريباً ِاف قِل ِانما قْل ِإنما ؛ قريباً ِإف 63
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   64
 بترقيق الراء سعيراً  سعيراً  64
 بترقيق الراء نصيراً  نصيراً  65
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 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  66
 بإثبات األلف مطلقاً  الرسوال الرسوال 66
 بإثبات األلف مطلقاً  السبيال السبيال 67
 لو ثالثة البدؿ ءاتهم ءاتهم 68
 بالثاء بدؿ الباء، وبترقيق الراء كثيراً  كبيراً  68
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ ءاذوا ءامنوا ؛ ءاذوا 69
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   69
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 70
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  مالكمأع و~لكمُ  لكْم أعمالكم 71
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عظيماً ِانا عظيماً ِإنا 71

72 
اأْلَمانة ؛ واأْلَرض ؛ 

نساف  اإْلِ
 ااَلمانة ؛ وااَلرض ؛

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف 

 إبداؿ الهمزة واواً ب المومنين والمومنات المْؤمنين والمؤمنات 73

 رحيماً الحمد رحيماً * بسم اهلل 73
لورش عند وصل السورتين في وجو 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت(  

 لساكنينلتقاء اكسر نوف التنوين ال
 

 ( سورة سبأ 34 )
 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 1

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  1
 همزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ال

وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 
 البدؿ 

 بترقيق الراء وصالً  الخبيرُ  الخبيرُ  1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 2
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتينا ؛ لتاتينكم تْأتينا ؛ لتْأتينكم 3
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   3
 بضم الميم عالمُ  المِ ع 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 3
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 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 4
 بترقيق الراء مغِفَرة مغِفَرة 4
 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ءاياتنا 5

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رجٍز اَليمٍ  رجٍز أَليمٌ  5
 في )أليم(وبتنوين الكسر للميم 

 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىويرِِ ويرى 6
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 6
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 6
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إذا و~ينبئكمُ  ينبئكْم إذا 7

7 
ممزٍؽ ِإنكم ؛ جديٍد 

  حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل ممزٍؽ ِانكم ؛ جديٍد اَفترى َأفترى

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أفرتِِ أفترى   8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كذباً اَـ كذباً أـَ 8
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 8

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  8
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

ولو ثالثة  وىو الالـ، وبترقيق الراء،
 البدؿ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرِوا ِالى ؛ ااَلرض )معاً( يرْوا ِإلى ؛ اأْلَرض )معاً( 9
 بإسكاف السين كْسفاً  كَسفاً  9

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ف ~ف ؛ السماِء ياَ السماِء  السماِء ِإف 9
 بإبدالها ياًء مع المد المشبع

 لو ثالثة البدؿ يةآل آلية 9

 اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 10
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي 

 ،ولو ثالثة البدؿقبلها
 بترقيق الراء وصالً  الطيرَ  الطيرَ  10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صالحاً ِاني صالحاً ِإني 11
 بترقيق الراء بصيرٌ  بصيرٌ  11
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 القطر القطر 12
لراء وقفاً بين الترقيق اختلف في ا

والتفخيم، والترقيق أولى نظراً لْلصل، 
 وعماًل بالوصل

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عَن َامرنا عْن َأمرنا 12
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےكالجواب كالجوابِ  13
 لو ثالثة البدؿ ءاؿ ءاؿ 13
  قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي  ااَلرض اأْلَرض 14
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكل ؛ منساتو تْأكل ؛ منسأَتو 14
 بفتح السين وألف بعدىا وكسر الكاؼ مَساكِػنهم مْسَكػِنهم 15

 ءاية و~مساكنهمُ  مسكنهْم ءاية 15
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ

، اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس ذواتُي اْكل ذواتْي ُأُكل 16
 وبإسكاف الكاؼ في )أكل(

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  وَشيٍء  وَشيءٍ  16

بالياء بدؿ النوف وبإبداؿ الياء ألفًا، ِىِ جازِِـي نجازي 17
 والتقليل بخلٍف عنو

 بضم الراء الكفورُ  الكفورَ  17
 ى الوقف عليهمابالتقليل قوالً واحداً لدِىىِ؛ِقرِِالقرِِ القرى ؛ قرىً  18
 بترقيق الراء ظاِىَرة ؛ السيَر ؛ سيُروا  ظاِىَرة ؛ السيَر ؛ سيُروا 18

 امنين-وأياماً  وأياماً َءامنين 18
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِرناِ؛ِصباِِأسفاِِ أسفارِنا ؛ صبارٍ  19
 تغليظ الالـب وظََلموا وظََلموا 19
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أحاديث و~جعلناىمُ  جعلناىْم أحاديث 19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ممزٍؽ ِاف ممزٍؽ ِإف 19
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 19
 بتخفيف الداؿ صَدؽ صدَّؽ 20
 او لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بو  إبليس و~عليهمُ  عليهْم إبليس 20
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 20



 فرش الجزء الثاني والعشرين                                                                  الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                427      

 

 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سلطاٍف ِاال سلطاٍف ِإال 21
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 21

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  21
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

ثالثة وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو 
 البدؿ 

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  21
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم قُل ادعوا قِل ادعوا 22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لمَن َاذف لمْن َأذف 23
 بترقيق الراء وصالً  الكبيرُ  الكبيرُ  23

24 
واأْلَرض ؛ أْو ِإياكم ؛ 

 ىدًى َأو
 وااَلرض ؛ أِو ِاياكم ؛

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىدًى َاو 

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدىً  24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َاروني قْل َأروني 27
 بترقيق الراء اً بشيراً ونذير  بشيراً ونذيراً  28
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـمتِِ متى   29
 بإبداؿ الهمزة ألفاً، ورقق الراء تستاِخُروف تستْأِخُروف 30
 بإبداؿ الهمزة واواً  نومن ؛ مومنين  مْؤمنيننْؤمن ؛  31

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرآف القرآف 31
 الهمزة مسبوقة بساكن

 ليل قوالً واحداً بالتقِىِ ترِِ ترى   31
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~بعضهمُ  بعضهْم إلى 31
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـال الهدى   32
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالنهاِِ النهاِر  33
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تامرنَػَنا تْأمرنَػَنا 33
  الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن ااَلغالؿ اأْلَغالؿ 33
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نذيٍر ِاال نذيٍر ِإال 34
 بترقيق الراء كاِفُروف كاِفُروف 34
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 36
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 بترقيق الراء وصالً  ويقِدرُ  ويقِدرُ  36
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ زلفِِ زلفى   37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها امن-مَن  مْن َءامن 37
 لو ثالثة البدؿ ءامن ؛ ءامنوف ءامن ؛ ءامنوف 37
 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ءاياتنا 38
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 39
 بترقيق الراء وصالً  ويقِدُر ؛ خير ويقِدُر ؛ خيرُ  39
 ي اللين المهموز التوسط واإلشباع لو ف َشيٍء  َشيءٍ  39
 بالنوف بدؿ الياء فيهما نحشرىم ؛ نقوؿ يحشرىم ؛ يقوؿ 40

 أىػ ؤالِء ِإياكم 40
 ياكم ؛ اَ أىػ ؤالِء 

 ياكم~أىػ ؤالء ي
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها ياًء مع المد المشبع
 بإبداؿ الهمزة واواً  مومنوف مْؤمنوف 41
 بتغليظ الالـ ظََلموا اظََلمو  42
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  42
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   43

43 
عليهْم ءاياتنا ؛ جاءىْم 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~ءاياتنا ؛ جاءىمُ  و~عليهمُ  إف

 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ؛ ءاباؤكم ءاياتنا ؛ ءاباؤكم 43
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىمفرتِِ مفترىً  43
 بترقيق الراء وصالً  ِسْحرٌ  ِسْحرٌ  43
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 44
 لو ثالثة البدؿ ءاتيناىم ءاتيناىم 45
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےنكير نكير 45

قْل ِإنما ؛ بواحدٍة َأف ؛  46
 جنٍة ِإف

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها واحدٍة َاف ؛ جنٍة ِافقِل ِانما ؛ ب

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ؛ِوفرادِِِىِ ـمثنِِ ؛ وفرادى   مثنى   46
 بترقيق الراء وصالً  نذيرٌ  نذيرٌ  46
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاجر ؛ إَف َاجري مْن َاجر ؛ إْف َأجري 47
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~لكمُ  لكْم إف 47
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 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  47
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 48
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 50
 بفتح ياء اإلضافة ربَي إنو إنو ~ربي 50
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ترِِ ترى   51
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 52
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـوأنِِ وأنى   52

 مريٍب الحمد مريٍب * بسم اهلل 54
لورش عند وصل السورتين في وجو 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت(  

 لساكنينلتقاء اكسر نوف التنوين ال
 

 ( سورة فاطر 35 )
 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ رسالً اولي ُأولي واأْلَرض ؛ رسالً  1
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـمثنِِ مثنى   1

 ف ؛ يشاُء ِوفاَ يشاُء  يشاُء ِإف 1
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها واواً مكسورة
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  1
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  1
 بترقيق الراء وصالً   غيرُ  غيرُ  3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 3
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفأنِِ فأنى   3
 بإبداؿ الهمزة واواً  توفكوف تْؤفكوف 3
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااُلمور اأْلُمور 4
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عدواً ِانما ؛ مَن َاصحاب عدواً ِإنما؛ مْن َأصحاب 6
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 7
 بترقيق الراء مغِفَرٌة ؛ كبيٌر  مغِفَرٌة ؛ كبيرٌ  7
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كبيٌر اَفمن كبيٌر َأفمن 7
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بالتقليل قوالً واحداً للراء والهمزة، ولو ِاهءِِفرِِ فرءاه 8
 ثالثة البدؿ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حسراٍت ِاف حسراٍت ِإف 8
 بترقيق الراء وصالً  فتثيرُ  فتثيرُ  9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 9
  كة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حر  جميعاً ِاليو جميعاً ِإليو 10
 لو ثالثة البدؿ السيئات السيئات 10
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أزواجاً  و~جعلكمُ  جعلكْم أزواجاً  11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مْن اُنثى ؛ كتاٍب ِاف  مْن أُنثى ؛ كتاٍب ِإف 11
 نوبالتقليل بخلٍف عِىِ أنثِِ أنثى   11
 بترقيق الراء وصالً  يسيرٌ  يسيرٌ  11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ملٌح اجاج ملٌح ُأجاج 12
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 12
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىوترِِ وترى 12
 بترقيق الراء وصالً  مواِخرَ  مواِخرَ  12
 قليل قوالً واحداً بالتِرالنهاِِ النهاِر  13
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمًى  13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قطميٍر ِاف قطميٍر ِإف 13

 لى ؛ الفقراُء ِولىاَ الفقراُء  الفقراُء ِإلى 15
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها واواً مكسورة
 فاً بإبداؿ الهمزة أل ويات ويْأت 16

تِزُر ؛ وازِرَة ؛ ِوْزَر ؛  18
 تنِذُر ؛ المصيرُ 

 تِزُر ؛ وازِرَة ؛ ِوْزَر ؛
 تنِذُر ؛ المصيُر  

 بترقيق الراء وصالً 

 بالتقليل قوالً واحداً، مع ترقيق الراءِىِ أخرِِ أخرى   18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مثقلٌة ِالى مثقلٌة ِإلى  18
 في اللين المهموز التوسط واإلشباع  لو َشيٌء  َشيءٌ  18
ِ؛ِتزكِِـقربِِ ؛ يتزكى   ؛ تزكى   قربى   18 ِ؛ِيتزكِِى   بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 18
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ اَلعمِِ اأْلَعمى   19
 التقليل بخلٍف عنوبو 

 راء وصالُ بترقيق ال والبصيرُ  والبصيرُ  19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحياء ؛ ااَلموات اأْلَحياء ؛ اأْلَموات 22

 إَف اَنت ؛ نذيٌر ِانا  إْف أَنت ؛ نذيٌر ِإنا 23
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 وترقيق الراء وصالً في )نذيٌر(  

 بترقيق الراء وصاًل ووقفاً  نذيٌر  بشيراً ؛ ونذيراً ؛ بشيراً ؛ ونذيراً ؛ نذيرٌ  24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مُن امٍة ِاال مْن أُمٍة ِإال 24
 ألنو واوي ال تقليل فيو خال خال 24
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّ  أخْذُت  26
 ياء زائدة وصالً  بإثبات  ےنكير نكيرِ  26

مختلفاً أَلوانها؛ مختلٌف  27
 أَلوانها

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مختلفاً اَلوانها؛ مختلٌف اَلوانها 

واأْلَنعاـ ؛ مختلٌف  28
 أَلوانها ؛ غفوٌر ِإف

واأْلَنعاـ ؛ مختلٌف اَلوانها ؛ 
 غفوٌر ِاف 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىخشِِـي يخشي 28

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ف ؛ العلماُء ِوفاَ علماُء ال العلماُء ِإف  28
  بإبدالها واواً مكسورة

 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 29
 بترقيق الراء ِسراً  ِسراً  29
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجورىم و~ليوفيهمُ  ليوفيهْم أجورىم 30
 بترقيق الراء وصالً   لخبيٌر ؛ بصيرٌ  لخبيٌر ؛ بصيرٌ  31
 بترقيق الراء وصالً  الخيرات ؛ الكبيُر  الخيرات ؛ الكبيرُ  32
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاساور مْن َأساور 33
 بترقيق الراء وصالً  أساِوَر ؛ حريٌر  أساِوَر ؛ حريرٌ  33
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يقضِِ يقضى   36
 بترقيق الراء وصالً  ؛ النذيرُ  غيرَ  غيَر ؛ النذيرُ  37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نصيٍر ِاف نصيٍر ِإف 37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 38
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 39
 تقليل قوالً واحداً بالِــفرينِ)معاً(الكــ ِِ ػػفرين )معاً(الكػػ   39

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ  إال و~إال ؛ كفرىمُ  و~ربهمُ  ربهْم إال ؛ كفرىْم إال 39
 اإلشباع 

40 
 اأْلَرض ؛ قْل َأرءيتم ؛ 

ـْ ءاتيناىم ؛ بْل ِإف ؛   أ
  بعضاً ِإال ؛ غروراً ِإف 

 قَل َارآيتم ؛ ااَلرض ؛
ـَ    اتيناىم ؛ بِل ِاف ؛–أ
 ؛ غروراً ِاف بعضاً ِاال 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 ولو ثالثة البدؿ في )ءاتيناىم( 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 40
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

 بالجمع، أي بإثبات ألف بعد النوف بيناتٍ  بينتٍ  40

واأْلَرض ؛ إْف َأمسكهما   41
 حدمْن أَ 

 وااَلرض ؛ إَف اَمسكهما ؛
 مَن َاحد 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بترقيق الراء وصالً  نذيٌر )معاً( نذيٌر )معاً( 42
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أىدِِ أىدى   42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ؛ ااُلمم ىحدِِمِن اِ  ؛ اأْلُمم ىحدِِمْن إِ  42
 قفاً: بالتقليل بخلف عنوو ِإحِدى إحدى 42
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~زادىمُ  زادىْم إال 42

43 
 اأْلَرض ؛ اأْلَولين ؛

 تحويالً َأولم 
 ااَلرض ؛ ااَلولين ؛

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تحويالً َاولم 

 ال ؛ السييُء ِوالاَ السييُء  السييُء ِإال 43
سهيل الهمزة الثانية، أو وجهاف: بت

 بإبدالها واواً مكسورة
 بترقيق الراء يسيُروا ؛ قديراً  يسيُروا ؛ قديراً  44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض )معاً( اأْلَرض )معاً( 44
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  44
 بإبداؿ الهمزة واواً  ىميَواخذ ؛ يَوخر  يَؤاخذ ؛ يَؤخرىم 45
 بترقيق الراء، وبصلة ميم الجمع إلى و~يوخرىمُ  يؤخرىْم إلى 45
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  45

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  جلهم ؛ جاَء اجلهماَ جاَء  جاَء َأجلهم 45
 بإبدالها ألفاً مع القصر
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 بترقيق الراء بصيراً  بصيراً  45

 يسبصيراً  بصيراً * بسم اهلل 45
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلدغاـ

 
 ( سورة يس 36 )

 
 بإدغاـ النوف في الواو يس والقرءاف يس والقرءاف 2 - 1

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  والقرآف والقرآف 2
 الهمزة مسبوقة بساكن

 ثنى [، يفخم الراء] مست صراط صراط 4
 بضم الالـ تنزيلُ  تنزيلَ  5
 بترقيق الراء وصالً  لتنِذَر ؛ أنِذَر  لتنِذَر ؛ أنِذرَ  6
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤىم ءاباؤىم 6
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 7
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أغالالً  و~أعناقهمُ  أعناقهْم أغالالً  8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلذقاف ذقافاأْلَ  8
 بضم السين ُسداً )معاً( َسداً )معاً( 9
 بترقيق الراء يبِصُروف يبِصُروف 9
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أـ و~ءآنذرتهمُ  و~عليهمُ  عليهْم ءأنذرتهْم أـ 10

سهيل الهمزة الثانية، أو وجهاف: بت نذرتهم ؛ ءآنذرتهما َء ءأَنذرتهم 10
 بإبدالها ألفاً مع المد 

 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 10
 بترقيق الراء وصالً  تنِذُر ؛ الذّْْكَر ؛ بمغِفَرة تنِذُر ؛ الذّْْكَر ؛ بمغِفَرة 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كريٍم ِانا كريٍم ِإنا 11
 التقليل بخلٍف عنوبِىِ موتِِـال الموتى   12
 لو ثالثة البدؿ وءاثارىم وءاثارىم 12

 َشيٍء َاحصيناه َشيٍء َأحصيناه 12
لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، 

   للساكن الذي قبلهاونقل حركة الهمزة 
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مثالً َاصحاب مثالً َأصحاب 13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ اَرسلنا إْذ َأرسلنا 14
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال )معاً( و~أنتمُ  أنتْم إال )معاً( 15
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َشيٍء ِاَف اَنتم  َشيٍء ِإْف أَنتم 15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم ليمعذاٌب أَ  18
 بترقيق الراء طائِرُكم طائِرُكم 19

 أىـ ـن و~معكمُ  معكْم أئن 19
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 
 اإلشباع، وبتسهيل ىمزة )أئن( الثانية

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَنتم بْل اَنتم 19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَقصا مْن َأقصا  20
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِاأقصِِ أقصا  20
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يسعِِ يسعى   20
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجراً  و~يسألكمُ  يسألكْم أجراً  21

 ؛ ءآتخذ خذـتءاَ  ءأَتخذ 23
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 إبدالها ألفاً مع المد المشبع ب

بنقل حركة الهمزة لو ثالثة البدؿ، و  ءالهًة ِاف ءالهًة ِإف 23
  للساكن الذي قبلها

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  23
 بإثبات ياء زائدة مفتوحة وصالً  ے َينقذوف ينقذوفِ  23
 بفتح ياء اإلضافة إنَي إذاً  إذاً  ~إني 24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبيٍن ِاني مبيٍن ِإني 24
 بفتح ياء اإلضافة، ولو ثالثة البدؿ إنَي ءامنت ءامنت ~إني 25
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   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كانِت ِاال كانْت ِإال 29
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتيهم يْأتيهم 30
    بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رسوٍؿ ِاال رسوٍؿ ِإال 30
 لو ثالثة البدؿ يستهزءوف يستهزءوف 30
    بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كَم َاىلكنا كْم َأىلكنا 31
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إليهم و~أنهمُ  أنهْم إليهم 31
 بتخفيف الميم َلَما َلمَّا 32
 لو ثالثة البدؿ وءاية وءاية  33
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 33
 بكسر الياء مع تشديدىا الميّْتة المْيتة 33
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياكلوف يْأكلوف 33
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 ( سورة ص 38 )
 

 والقرآف والقرآف 1
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كَم َاىلكنا  كْم َأىلكنا 3
 الراء وصالً  بترقيق منِذُر ؛ الكاِفُروف ؛ ساِحٌر  اِحرٌ منِذُر؛ الكاِفُروف؛ س 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كذاٌب َاجعل كذاٌب َأجعل 4

 ااَللهة اآْللهة  5
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها واحداً ِاف واحداً ِإف 5
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  لَشيءٌ  َشيءٌ ل 5
 الالـ بتغليظ وانطََلق  وانطََلق  6
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~أف ؛ ءالهتكمُ  و~منهمُ  منهْم أف ؛ ءالهتكْم إف 6
 الراء بترقيق واصِبُروا  واصِبُروا 6
 لو ثالثة البدؿ ءالهتكم ءالهتكم 6
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  لَشيءٌ  لَشيءٌ  6

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  7
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اختالٌؽ اَانزؿ اختالٌؽ أءنزؿ 7
 الهمزة الثانية بتسهيل نزؿ•أ َأُءنزؿ 8
 الراء وصالً  بترقيق الذّْْكُر  الذّْْكرُ  8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ اأْلَسباب اأْلَرض ؛ اأْلَسباب 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحزاب اأْلَحزاب 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلوتاد اأْلَوتاد 12

 لَػػيػػكةَ  لْػػئَػػيكةِ  13
الالـ وبدوف ىمزة بعدىا، ونصب  بفتح

التاء، وال يخفى أف ىمزة الوصل 
 محذوفة

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحزاب اأْلَحزاب 13
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كٌل ِاال كٌل ِإال 14

الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف:  ال~؛ ىػؤالء ي الاَ ىػؤالء  ىػؤالء ِإال 15
 بإبدالها ياًء مع المد المشبع

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليد ؛ أواٌب ِانا اأْلَيد ؛ أواٌب ِإنا 17

 وااِلشراؽ واإْلِشراؽ 18
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وال ترقيق للراء لوقوع حرؼ استعالء 

 بعدىا
 الراء وصالً  بترقيق والطيرَ  والطيرَ  19
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناه وءاتيناه 20

الالـ  بتغليظالالـ، وقفاً:  بتغليظوصاًل:  وفْصلَ  وفْصَل  20
 وبترقيقها والتغليظ أولى 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اكاَتِِوىَل  وىْل أَتاؾ 21
 والتقليل بخلٍف عنو في )أتاؾ(

 الراء وصالً  رقيقبت الِمْحَراب  الِمْحَراب 21
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بغِِ بغى   22
 ] مستثنى [، يفخم الراء الصراط الصراط 22
 ياء اإلضافة بإسكاف ولْي  وليَ  23
 بإدغاـ الداؿ في الظاء، وبتغليظ الالـ لقد ظَّلمك لقْد ظَلمك 24
 لو ثالثة البدؿ بسؤاؿ ؛ ءامنوا بسؤاؿ ؛ ءامنوا 24
 الراء بترقيق كثيراً  كثيراً  24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بعٍض ِاال بعٍض ِإال 24
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ لزلفِِ لزلفى   25
 لو ثالثة البدؿ مئاب مئاب 25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 26
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هوِِـال الهوى   26
  نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابِاَلرض اأْلَرض 27
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  27
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 28
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 بالتقليل قوالً واحداً ِركالفجاِِ كالفجاِر  28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَللباب كتاٌب اَنزلناه ؛ كتاٌب أَنزلناه ؛ اأْلَلباب 29
 لو ثالثة البدؿ ءاياتو ءاياتو 29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أواٌب ِاذ أواٌب ِإذ 30
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أحببت أحببت ~إني 32
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلعناؽ واأْلَعناؽ 33
 ياء اإلضافة بفتح بعدَي إنك إنك ~بعدي 35
 لو ثالثة البدؿ وءاخرين وءاخرين 38
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلصفاد اأْلَصفاد 38
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فامنَن َاَو اَمسك فامنْن َأْو َأمسك 39
 بالتقليل بخلٍف عنو ىِ لزلفِِ لزلفى   40
 ثة البدؿلو ثال مئاب مئاب 40
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ نادِِ نادى   41
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم وعذاٍب اركض وعذاٍب اركض 41
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وذكرِِ وذكرى   43
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَللباب اأْلَلباب 43
  ي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذ تحنِث ِانا تحنْث ِإنا 44
 الراء  بترقيق صاِبراً  صاِبَراً  44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليدي وااَلبصارِ  اأْلَيدي واأْلَبصارِ  45
 بالتقليل قوالً واحداً ِرواَلبصاِِ واأْلَبصارِ  45
 بكسر التاء دوف تنوين بخالصةِ  بخالصٍة  46

ِىِ رِِذك رى  ذك 46
الوقف، الراء حاؿ الوصل و  بترقيق

 والتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليها
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالداِِ الداِر  47

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِراَلخياِِ اأْلَخيارِ  47
 والتقليل بخلٍف عنو

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها واذكِر ِاسماعيل واذكْر ِإسماعيل 48

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِرخياِِاَلِ اأْلَخيارِ  48
 والتقليل بخلٍف عنو
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 الراء وصالً  بترقيق ِذْكرٌ  ِذْكرٌ  49
 لو ثالثة البدؿ مئاب مئاب 49
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلبواب اأْلَبواب 50
 لو ثالثة البدؿ متكئين متكئين 51
 الراء بترقيق كثيَرة كثيَرة 51
 الراء بترقيق قاِصَرات اِصَراتق 52
 لو ثالثة البدؿ مئاب مئاب 55
 الالـ بتغليظ يْصَلونها يْصَلونها 56
 الهمزة ياءً  بإبداؿ فبيس فبئس 56
 بتخفيف السين وغَساؽ وغسَّاؽ 57
 لو ثالثة البدؿ وءاخر وءاخر 58
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع مإنه و~همُ ب مإنهْم هب 59
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  59
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَنتم بْل أَنتم 60
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أنتم و~بكمُ  بكْم أنتم 60
 الهمزة ياءً  بإبداؿ فبيس فبئس 60
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  61
جلي تقليل قوالً واحداً، وترقيق الراءبالِىِ نرِِ نرى   62  

ِاراَلشرِِ اأْلَشرارِ  62
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبالتقليل قوالً واحداً، مع ترقيق الراءين 

 ُسخرياً اَـ ِسخرياً أـَ 63
بنقل حركة الهمزة للساكن السين،  بضم

  الذي قبلها
  لساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة ل ااَلبصار اأْلَبصار 63
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  64
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِانما ؛ مِن ِالػ ٍو ِاال قْل ِإنما ؛ مْن ِإلػ ٍو ِإال 65
 الراء وصالً  بترقيق منِذرٌ  منِذرٌ  65
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 66
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عظيٌم اَنتم ظيٌم أَنتمع 67
 ياء اإلضافة بإسكاف ليْ  لَي  69
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ اَلعلِِ اأْلَعلى   69
 والتقليل بخلٍف عنو

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يوحِِ يوحى   70
 الراء وصالً  بترقيق نِذيرٌ  نِذيرٌ  70
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبيٌن ِاذ مبيٌن ِإذ 70
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجمعوف و~كلهمُ  كلهْم أجمعوف 73
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ فرينػػػػ  الك 74
 الراء وصالً  بترقيق خيرٌ  خيرٌ  76
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِناِِ ناٍر  76
 ياء اإلضافة بفتح لعنتَي ِالى إلى ~لعنتي 78
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجمعين و~ألغوينهمُ  ألغوينهْم أجمعين 82
 القاؼ مع التشديد بفتح فالحقَّ  فالحقُّ  84
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجمعين و~منهمُ  منهْم أجمعين 85
  ة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمز  مَن َاجر مْن َأجر 86
 الراء وصالً  بترقيق ِذْكرٌ  ِذْكرٌ  87

 حيٍن تنزيل حيٍن * بسم اهلل 88
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 خفاءاإل

 
 ( سورة الزمر 39 )

 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~نعبدىمُ  نعبدىْم إال 3
 بالتقليل بخلٍف عنو ىِ زلفِِ زلفى   3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لَو اَراد لْو َأراد 4
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ لصطفِِ الصطفى   4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 5
 الراء وصالً  بترقيق يكوُّْر )معاً(  يكوُّْر )معاً( 5
 يل قوالً واحداً بالتقلِرالنهاِِ النهاِر  5
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  5
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مسمًى َاال مسمًى َأال 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 6
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفأنِِ فأنى   6
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يرضِِ يرضى   7
 الراء ) الثالثة ( بترقيق تِزُر وازِرٌَة ِوْزَر  ازِرٌَة ِوْزرَ تِزُر و  7
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أخرِِ أخرى   7

8 
نساف ؛ منيباً ِإليو ؛  اإْلِ
قليالً ِإنك ؛ مْن 

 َأصحاب

 ااِلنساف ؛ منيباً ِاليو ؛ 
 قليالً ِانك ؛ مَن َاصحاب

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بالتقليل قوالً واحداً ِرلناِِا الناِر  8
 بتخفيف الميم أَمن أمَّن 9

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اناء-قانٌت  قانٌت َءاناء 9
 ولو ثالثة البدؿ

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  9
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بابااَلل اأْلَلباب 9
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 10
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها واسعٌة ِانما واسعٌة ِإنما 10
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـيوفِِ يوفى 10
 الراء بترقيق الصاِبُروف الصاِبُروف 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاني ؛ أَف َاعبد قْل ِإني ؛ أْف َأعبد 11
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أمرت أمرت ~إني 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ألَف اَكوف ألْف َأكوف 12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاني قْل ِإني 13
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أخاؼ ؼأخا ~إني 13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 15
 الراء  بترقيق خِسُروا خِسُروا 15
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 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  16
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ البشرِِ البشرى   17
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمىدِِ ىداىم 18
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أولوا و~ىمُ  ىْم أولوا 18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَللباب اأْلَلباب 18
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  19
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 20

21 
اأْلَرض ؛ مختلفاً أَلوانو؛ 

 بابحطاماً ِإف ؛ اأْلَل
 ااَلرض ؛ مختلفاً اَلوانو ؛

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حطاماً ٍاف ؛ ااَللباب  

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ اهِ؛ِلذكرِِفرتِِ فتراه ؛ لذكرى   21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لاِلسالـ لإْلسالـ 22
 الراء وصال  بترقيق تقشِعرُّ  تقشِعرُّ  23
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~قلوبهمُ  بهْم إلىقلو  23
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدى 23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىاٍد َافمن ىاٍد َأفمن 23
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمفأتِِ فأتاىم 25
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 26

 ِخَرة ااَل  اآْلِخَرة  26
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بإدغاـ الداؿ في الضاد ولقد ضَّربنا ولقْد َضربنا 27

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرآف القرآف 27
 الهمزة مسبوقة بساكن

 ] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف قرآناً  قرآناً  28
 الهمزة مسبوقة بساكن

 الراء وصالً  بترقيق  غيرَ  غيرَ  28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بَل اَكثرىم بْل َأكثرىم 29
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 فمَن َاْظَلم فمْن َأْظَلم 32
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبتغليظ الالـ 
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمثوِِ مثوىً  32
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينللكـِِـ  فرينػػػػ  للك 32
 لو ثالثة البدؿ يشاءوف يشاءوف 34
 الراء وصالً  بترقيق ليكفَّْر  ليكفّْرَ  35

35 
 عنهْم أسوأ ؛ 
 ويجزيهْم أجرىم

 أسوأ ؛  و~عنهمُ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجرىم و~ويجزيهمُ 

  ركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل ح مضٍل اَليس مضٍل أَليس  37

واأْلَرض ؛ قْل َأفرءيتم ؛  38
 إْف َأرادني ؛ أْو َأرادني

 وااَلرض ؛ قَل َافرآيتم ؛
 إَف اَرادني ؛ أَو اَرادني 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف:  ؛ أفرآيتم يتمأفراَ  أفرءيتم 38
 المد المشبع بإبدالها ألفاً مع 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إني و~مكانتكمُ  مكانتكْم إني 39
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتيو يْأتيو 40
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مقيٌم ِانا مقيٌم ِإنا 40
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اىتدِِ اىتدى   41
 لتقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليهماباِىىِ؛ِمسمِِـيتوفِِ يتوفى ؛ مسمىً  42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنفس اأْلَنفس 42
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ قضِِ قضى   42

ِىِ اُلخرِِ اأْلُخرى   42
،  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 قوالً واحداً  وبالتقليل
  ن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساك  مسمًى ِاف مسمًى ِإف 42
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َاولو قْل َأولو 43
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  43
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 44
 الراء بترقيق ( ؛ يستبِشُروف ذِكَر )معاً  ذِكَر )معًا( ؛ يستبِشُروف 45
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الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف 45  

 بااَلِخَرة باآْلِخَرة 45
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 الراء وصالً  بترقيق فاِطرَ  فاِطرَ  46
  لذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ا وااَلرض واأْلَرض 46
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو َاف ؛ ااَلرض ولْو َأف ؛ اأْلَرض 47
 الالـ بتغليظ ظََلموا ظََلموا 47
 ألنو واوي ال تقليل فيو وبدا وبدا 48
 لو ثالثة البدؿ سيئات ؛ يستهزءوف سيئات ؛ يستهزءوف 48
نساف 49   ن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساك ااِلنساف اإْلِ
 لو ثالثة البدؿ أوتيتو أوتيتو 49
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأغنِِ أغنى   50
 لو ثالثة البدؿ سيئات )معاً( سيئات )معاً( 51
 الالـ بتغليظ ظََلموا ظََلموا 51
 الراء وصالً  بترقيق يقِدرُ  يقِدرُ  52
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 52
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف 52  
 الراء وصالً  بترقيق يغِفرُ  يغِفرُ  53
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جميعاً ِانو جميعاً ِإنو 53
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتيكم يْأتيكم 54
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتيكم يْأتيكم 55
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يــ حسرتِِ ػحسرتى  يػ   56
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فلَو اَ  لْو َأف 57
 بالتقليل بخلٍف عنوِيـىدانِِ ىداني 57
 لدى الوقف عليها بالتقليل قوالً واحداً ِىترِِ ترى 58
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لَو َاف لْو َأف 58
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   59
 لو ثالثة البدؿِيـءايات ءاياتي 59
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 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينلكػػ  ا 59
 لدى الوقف عليها بالتقليل قوالً واحداً ِىترِِ ترى 60
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ُمْسَودٌَّة اَليس ُمْسَودٌَّة أَليس 60
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمثوِِ مثوىً  60
 ن المهموز التوسط واإلشباع لو في اللي َشيٍء )معاً( َشيٍء )معاً( 62
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 63
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 63
 الراء بترقيق الخاِسُروف الخاِسُروف 63

 قَل اَفغيرَ  قْل َأفغيرَ  64
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وترقيق الراء

 تامرونيَ  تْأمرونّْيْ  64
خفيف النوف، وفتح ياء اإلضافة بت

 الهمزة ألفاً  بإبداؿوصاًل، و 

ولقْد ُأوحي ؛ لئْن  65
 َأشركت

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقُد اوحي ؛ لئَن َاشركت

 لو ثالثة البدؿ أوحي أوحي 65
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 67
 التقليل بخلٍف عنوبِىِ ـوتعالِِ وتعالى   67
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 68
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أخرِِ أخرى   68
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 69

، مع المد المتصل في الياء بالهمز النبيئين النبيّْين 69
 لثانية، ولو ثالثة البدؿ في الياء ااألولى

 الالـ بتغليظ يْظَلموف يْظَلموف 69
 لو ثالثة البدؿ جاءوىا جاءوىا 71

بنقل حركة الهمزة بتشديد التاء، و  فتّْحَت اَبوابها فِتحْت أَبوابها 71
  للساكن الذي قبلها

 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتكم يْأتكم 71

 ءايات و~عليكمُ  عليكْم ءايات 71
ة مع بصلة ميم الجمع بواو لفظي
 اإلشباع، وثالثة البدؿ 
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 الراء بترقيق وينِذُرونكم  وينِذُرونكم 71
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   71
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   71
 الهمزة ياءً  بإبداؿ فبيس فبئس 72
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمثوِِ مثوى 72
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~ربهمُ  ربهْم إلى 73
 لو ثالثة البدؿ جاءوىا جاءوىا 73

 فتّْحَت اَبوابها فِتحْت أَبوابها 73
بنقل حركة الهمزة بتشديد التاء، و 

  للساكن الذي قبلها
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 74
 لوقف عليهابالتقليل قوالً واحداً لدى اِىوترِِ وترى 75

 
 ( سورة غافر40)

 
 بتقليل الحاء قوالً واحداً ِمـحِِ حم 1
 الراء وصالً  بترقيق المصيرُ  المصيرُ  3
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلحزاب واأْلَحزاب 5
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ لياخذوه ليْأخذوه 5
 الذاؿ في التاء بإدغاـ فأخذتُّهم فأخْذتُهم 5
 قرأ بالجمع كلمات كلمت 6
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أصحاب و~أنهمُ  أنهْم أصحاب 6
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  6
الهمزة واواً  بإبداؿ ويومنوف ويْؤمنوف 7  
 الراء بترقيق ويستغِفُروف ويستغِفُروف 7
 ثة البدؿلو ثال ءامنوا ءامنوا 7
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  7
 الالـ بتغليظ َصَلح َصَلح 8
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ابائهم-مَن  مْن َءابائهم 8
 ولو ثالثة البدؿ

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إنك و~ذريتاىمُ  ذريتاىْم إنك 8
 لو ثالثة البدؿ السيئات )معاً( (السيئات )معاً  9
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إذ و~أنفسكمُ  و~مقتكمُ  مقتكْم أنفسكْم إذ 10

يماف 10  ااِليماف اإْلِ
بنقل حركة الهمزة للساكن الذي 

 ،ولو ثالثة البدؿقبلها
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فهِل ِالى فهْل ِإلى 11
الهمزة واواً  بإبداؿ تومنوا واتْؤمن 12  

 ءاياتو و~يريكمُ  يريكْم ءاياتو 13
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع 

 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ 
 الراء بترقيق الكاِفُروف الكاِفُروف 14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَمره مْن َأمره 15
 الراء وصالً  بترقيق لينِذرَ  لينِذرَ  15
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالتالؽ التالؽِ  15
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ خفِِـي يخفى   16
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٌء  َشيءٌ  16
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالقهاِِ القهاِر  16
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ُُتزِِ ُتجزى   17

،  اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس ااَلزفة اآْلزفة 18
 ولو ثالثة البدؿ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعين اأْلَعين 19
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 20

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  بَشيٍء ِاف بَشيٍء ِإف 20
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 

 صالً الراء و  بترقيق البصيرُ  البصيرُ  20
 الراء بترقيق يسيُروا يسيُروا 21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض )معاً( اأْلَرض )معاً( 21
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أشد و~ىمُ  ىْم أشد 21
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 لو ثالثة البدؿ وءاثاراً  وءاثاراً  21
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ تاتيهم تْأتيهم 22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَرسلنا ؛ مبيٍن ِالى سلنا ؛ مبيٍن ِإلىولقْد َأر  23
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   23
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 23
 الراء وصالً  بترقيق ساِحرٌ  ساِحرٌ  24
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 25
 قليل قوالً واحداً بالتِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػ   25
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   26
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 26
 بواو مفتوحة بدؿ )أو( َوَأف َأْو َأف 26
 الراء وصالً  بترقيق  يظِهرَ  يظِهرَ  26
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 26
 لٍف عنوبالتقليل بخِىِ موسِِ موسى   27
 الهمزة واواً  بإبداؿ يومن يْؤمن 27
 الهمزة واواً  بإبداؿ مومن مْؤمن 28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اؿ ؛ رجالً َاف–مَن  مْن َءاؿ ؛ رجالً َأف 28
 لو ثالثة البدؿ ءاؿ؛ إيمانو  ءاؿ؛ إيمانو 28
 اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع إف و~يعدكم يعدكْم إف 28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 29
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إال و~إال ؛ أىديكمُ  و~أريكم أريكْم إال ؛ أىديكْم إال 29
 قوالً واحداً بالتقليل ِىِ أرِِ أرى   29
 لو ثالثة البدؿ ءامن ءامن 30
 اإلضافة ياء بفتح إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 30
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحزاب اأْلَحزاب 30
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 32
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالتناد التنادِ  32
 لو ثالثة البدؿ ءايات ؛ ءامنوا ءايات ؛ ءامنوا 35
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، ن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساك اىماَتِِسلطاٍف  سلطاٍف أَتاىم 35
 بخلٍف عنو في )أَتاىم( وبالتقليل

 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِجباِِ جبارٍ  35
 ياء اإلضافة بفتح لعلَي أبلغ أبلغ ~لعلي 36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلسباب اأْلَسباب 36
 بضم العين فأطلعُ  فأطلعَ  37
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   37
 الصاد بفتح وَصد ُصدو  37
 لو ثالثة البدؿ ءامن ءامن 38
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 39

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  39
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بالتقليل قوالً واحداً، مع ترقيق الراءينِالقرِار القرارِ  39
ِ؛ِأنثِِجزِِـي ؛ أنثى   جزى  ي 40  بالتقليل بخلٍف عنو ِىِ ى 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىانثِِذكٍر َاُو  ذكٍر َأْو أُنثى 40
 الهمزة واواً  بإبداؿ مومن مْؤمن 40
 ياء اإلضافة بفتح لَي أدعوكم أدعوكم ~لي 41
 مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظية  إلى و~أدعوكمُ  أدعوكْم إلى 41
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  41
 وصاًل: بإثبات األلف مع المد المشبع وأنآ أدعوكم وأنا أدعوكم 42
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~أدعوكمُ  أدعوكْم إلى 42
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالغفاِِ الغفاِر  42
 خلٍف عنوبالتقليل بِاالدنيِِ الدنيا 43

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  43
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أصحاب و~ىمُ  ىْم أصحاب 43
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  43
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 افةياء اإلض بفتح أمرَي ِإلى إلى ~أمري 44
 الراء وصالً  بترقيق بصيرٌ  بصيرٌ  44
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهفوقِِ فوقاه 45
 لو ثالثة البدؿ سيئات ؛ بآؿ سيئات ؛ بآؿ  45
 لو ثالثة البدؿ ءاؿ ءاؿ 46
 بالتقليل قوالً واحداً ِرِ)معاً(الناِِ الناِر )معاً( 47
  بلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي ق فهَل اَنتم فهْل أَنتم 47
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  49
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ تاتيكم تْأتيكم 50
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   50
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   50
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ضالٍؿ ِانا ضالٍؿ ِإنا 50
 ثالثة البدؿلو  ءامنوا ءامنوا 51
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 51
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلشهاد اأْلَشهاد 51
 الراء بترقيق معِذرَتهم معِذرَتهم 52
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالداِِ الداِر  52
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 53
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىموسِِ موسى 53
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـال الهدى   53
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 53
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىِىدِِ ىدىً  54
 بالتقليل قوالً واحداً، مع ترقيق الراءِىِ وذكرِِ وذكرى   54
 حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل ااَللباب اأْلَلباب 54
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فاصبِر ِاف  فاصبْر ِإف  55

بكارِ  55  ربكاِِوااِل  واإْلِ
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 قوالً واحداً  وبالتقليل
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 56
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، لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا اىماَتِِسلطاٍف  سلطاٍف أَتاىم 56
 بخلٍف عنو في )أتاىم( وبالتقليل

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~إف ؛ صدورىمُ  و~أتاىمُ  أتاىْم إف ؛ صدورىْم إال 56
ٌر ؛ البصيرُ  56 ٌر ؛ البصيُر  ِكبػْ  الراء وصالً  بترقيق ِكبػْ
  ي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذ وااَلرض واأْلَرض 57
 بخلٍف عنو  وبالتقليل، بنقل حركة الهمزةِىِ اَلعمِِ اأْلَعمى   58
 الراء وصالً  بترقيق البصيُر  البصيرُ  58
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 58
 التاء األولى ياءً  بإبداؿ يتذكروف تتذكروف 58
 لو ثالثة البدؿ آلتية آلتية 59
واً الهمزة وا بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف 59  
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~لكمُ  لكْم إف 60
 الراء بترقيق يستكِبُروف يستكِبُروف 60

 مبِصراً ِاف مبِصراً ِإف 61
بنقل حركة الهمزة للساكن الراء، و  بترقيق

  الذي قبلها
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  62
 لتقليل بخلٍف عنوباِىِ ـفأنِِ فأنى   62
 الهمزة واواً  بإبداؿ توفكوف تْؤفكوف 62
 الهمزة واواً  بإبداؿ يوفك يْؤفك 63
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 63
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 64

قْل ِإني ؛ أْف َأعبد ؛ أْف  66
 ُأسلم

  الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة  قِل ِاني ؛ أَف َاعبد ؛ أُف اسلم

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِيتوف يتوفى   67
 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقفِىمسمِِ مسمىً  67
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ قضِِ قضى   68
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 69
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأنِِ أنى   69
 الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن ااَلغالؿ اأْلَغالؿ 71
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 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  72
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أين و~لهمُ  لهْم أين 73
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  74
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   74
  ة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمز  ااَلرض اأْلَرض 75
 الهمزة ياءً  بإبداؿ فبيس فبئس 76
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمثوِِ مثوى 76
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فاصبِر ِاف فاصبْر ِإف 77
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أو و~نعدىمُ  نعدىْم َأو 77

78 
 ولقْد َأرسلنا ؛

 آيٍة ِإال لرسوٍؿ َأف ؛ ب 
 ولقَد اَرسلنا ؛

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لرسوٍؿ َاف ؛ بآية ِاال 

 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتي يْأتي 78
 لو ثالثة البدؿ بآية بآية 78

 مر ؛ جاَء آمراَ جاَء  جاَء َأمر 78
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف: 

 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع
 الراء وصالً  بترقيق خِسرَ  رَ خسِ  78
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنعاـ اأْلَنعاـ 79
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ تاكلوف تْأكلوف 79
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ءاياتو و~ويريكمُ  ويريكْم ءاياتو 81
 لو ثالثة البدؿ ءاياتو ؛ ءايات  ءاياتو ؛ ءايات 81
 الراء بترقيق تنِكُروف ِكُروفتن 81
 الراء بترقيق يسيُروا يسيُروا 82
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض )معاً( اأْلَرض )معاً( 82
 لو ثالثة البدؿ وءاثاراً  وءاثاراً  82
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأغن أغنى   82
 لو ثالثة البدؿ يستهزءوف يستهزءوف 83
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 84
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إيمانهم و~ينفعهمُ  ينفعهْم إيمانهم 85
 لو ثالثة البدؿ إيمانهم إيمانهم 85
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 الراء بترقيق خِسَر ؛ الكاِفُروف خِسَر ؛ الكاِفُروف 85
 

  ( سورة فصمت 41 )
 

 بتقليل الحاء قوالً واحداً ِِحـم حم 1

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتو-فصلَت  فصلْت َءاياتو 3
 ولو ثالثة البدؿ 

 قرءاناً  قرءاناً  3
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 الراء بترقيق بشيراً ؛ ونذيراً  بشيراً ؛ ونذيراً  4
 لو ثالثة البدؿ ءاذاننا ءاذاننا 5
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  فاعمِل ِاننا فاعمْل ِإننا 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِانما قْل ِإنما 6
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يوحِِ يوحى   6
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلػ و و~إلػ هكمُ  إلػ هكْم إلػ و 6
 الراء بترقيق واستغِفُروه واستغِفُروه 6
 الهمزة واواً  بداؿبإ يوتوف يْؤتوف 7

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  7
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 الراء بترقيق كاِفُروف كاِفُروف 7
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 8
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجر و~لهمُ  لهْم أجر 8
 الراء وصالً  بترقيق غيرُ  غيرُ  8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل اَِانكم ؛  ااَلرض قْل أَئنكم ؛  اأْلَرض 9
 الهمزة الثانية بتسهيلَأ ىـ ـنكم أَئِنكم 9
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ استوِِ استوى   11
  كن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للسا  ولاَلرض ؛ طوعاً َاو ولْْلَرض ؛ طوعاً َأو 11
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الهمزة ياًء، وليس  بإبداؿوصاًل وابتداًء:  ولاَلرض ائتيا ولْْلَرض ائتيا 11
 لو إال القصر في البدؿ ألنها مستثناة 

12 
؛  فقضاىن ؛ وأوحى  

ِ؛ِالدنيِِاىنِ؛ِوأوحِِفقضِِ الدنيا  بالتقليل بخلٍف عنوِاى 

  الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن  سماٍء اَمرىا سماٍء َأمرىا 12
 الراء وصالً  بترقيق تقديرُ  تقديرُ  12

13 
فِإْف َأعرضوا ؛ فقْل 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فإَف َاعرضوا ؛ فقَل اَنذرتكم أَنذرتكم

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ  أال و~خلفهمُ  خلفهْم أال 14
 اإلشباع 

 الراء بترقيق كاِفُروف كاِفُروف 14

اأْلَرض ؛ مْن َأشد ؛ قوًة  15
 َأولم ؛ يرْوا َأف

ااَلرض ؛ مَن َاشد ؛ قوًة َاولم ؛ 
 يرَوا َاف 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 15
 الحاء بإسكاف نْحسات نِحسات 16
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اِ؛ِأخزِِالدنيِِ الدنيا ؛ أخزى   16

 ااَلِخَرة َرةاآْلخِ  16
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
ِ؛ِالالعمِِ ؛ الهدى   العمى   17  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـى 
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 18
 بنوف مفتوحة بدؿ الياء، وفتح الشين َنحُشر ُيحَشر 19
 الهمزة حبفت أعداءَ  أعداءُ  19
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  19
 لو ثالثة البدؿ جاءوىا جاءوىا 20
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  21
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أوؿ و~خلقكمُ  خلقكْم أوؿ 21
 اءالر  بترقيق تستِتُروف ؛ كثيراً  تستِتُروف ؛ كثيراً  22
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~ظننتمُ  ظننتْم أف 22
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 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أرداكم و~بربكمُ  بربكْم أرداكم 23
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمأردِِ أرداكم 23
 الراء بترقيق يصِبُروا يصِبُروا 24
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمثوِِ مثوىً  24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااِلنس واإْلِنس 25

] مستثنى [ بقصر البدؿ، ألف الهمزة  القرءاف القرءاف 26
 مسبوقة بساكن

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أسوأ و~ولنجزينهمُ  ولنجزينهْم أسوأ 27
 فتوحةالهمزة الثانية واواً م بإبداؿ جزاُء َوعداء جزاُء َأعداء 28
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااِلنس ؛ ااَلسفلين واإْلِنس ؛ اأْلَسفلين 29
 الراء بترقيق وأبِشُروا وأبِشُروا 30
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 31

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  31
، هابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبل
 وبترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ومَن َاحسن ومْن َأحسن 33
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاِ)معاً(ِيلقِِ يلقاىا )معاً( 35

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو 37
 البدؿ في )ءاياتو( ةولو ثالث

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إياه و~كنتمُ  اهكنتْم إي 37
 بالتقليل قوالً واحداً ِروالنهاِِ والنهاِر  38

ومْن َءاياتو ؛ اأْلَرض ؛  39
 وربْت ِإف ؛ قديٌر إفَّ 

 اياتو ؛ ااَلرض ؛ –ومَن 
 وربِت ِاف ؛ قديٌر ِافَّ 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 الثة البدؿلو ث ءاياتو ءاياتو 39
 لدى الوقف عليها بالتقليل قوالً واحداً ِىترِِ ترى 39
ِموتِِـاىاِ؛ِالأحيِِ أحياىا ؛ الموتى   39  بالتقليل بخلٍف عنوِى 
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  39
 الراء وصالً  بترقيق قديرٌ  قديرٌ  39
 ثة البدؿلو ثال ءاياتنا ؛ ءامناً  ءاياتنا ؛ ءامناً  40
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 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يلقِِ يلقى   40
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  40
 الراء، وبنقل حركة الهمزة بترقيق خيٌر اَـ ؛ بصيٌر ِافَّ  خيٌر أـَ ؛ بصيٌر ِإفَّ  40
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتي يْأتي 40
 ع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظية م إنو و~شئتمُ  شئتْم إنو 40
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ياتيو يْأتيو 42
 الراء بترقيق مغفرة مغفرة 43
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عقاٍب اَليم عقاٍب أَليم 43

 قرءاناً  قرءاناً  44
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن

44 
قرءاناً َأعجمياً ؛ فصلْت 

 ُأْولػ ئك َءاياتو ؛ عمىً 
اياتو؛ –قرءاناً َاعجمياً ؛ فصلَت 
 عمًى اْولػ ئك

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 فيهم

 لو ثالثة البدؿ  ءاياتو ؛ ءامنوا ؛ ءاذانهم ءاذانهمءاياتو ؛ ءامنوا ؛  44

الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف:  عجمي ؛ ءآعجميا َء عجميا َء 44
 لمشبع بإبدالها ألفاً مع المد ا

 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليهماِىىِ؛ِعمِِىدِِ ىدًى ؛ عمىً  44
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف 44  
 بنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا  45
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىموسِِ موسى 45
 زة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهم ومَن َاساء ومْن َأساء 46
ـ 46 ـ بَظالَّ  بتغليظ الالـ  بَظالَّ
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   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَكمامها ؛ مُن انثى مْن َأكمامها ؛ مْن أُنثى 47
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أنثِِ أنثى   47
 باع بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلش أين و~يناديهمُ  يناديهْم أين 47
 لو ثالثة البدؿ شركاءي ؛ ءاذناؾ  شركاءي ؛ ءاذناؾ 47
نساف 49   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 لو ثالثة البدؿ فيئوس فيئوس 49
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولئَن َاذقناه ولئْن َأذقناه 50
 بفتح ياء اإلضافة ربَي إف إف ~ربي 50
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـللحسنِِ للحسنى   50
نساف 51   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنو، ولو ثالثة البدؿِىِ ونأِِ ونأى   51
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َارآيتم قْل َأرءيتم 52

همزة الثانية، أو وجهاف: بتسهيل ال ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 52
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أرآيتمُ  أرءيتْم إف 52
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاضل مْن َأضل 52
 ة مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظي أنو و~ءاياتنا ؛ لهم و~سنريهمُ  سنريهْم ءاياتنا ؛ لهْم أنو 53
 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ءاياتنا 53

 ااَلفاؽ اآْلفاؽ 53
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  53
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شهيٌد َاال شهيٌد َأال 53
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أال ~وربهم ربهْم أال 54
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع َشيٍء  َشيءٍ  54

 مــحِِمحيٌط  محيٌط * بسم اهلل 54
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلظهار
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 ( سورة الشورى   42 )
 

 بتقليل الحاء قوالً واحداً ِمـحِِ حم 1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 4
 بالياء بدؿ التاء يكاد تكاد 5
 بترقيق الراء ويستغِفُروف ويستغِفُروف 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 5

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  قرءاناً  قرءاناً  7
 الهمزة مسبوقة بساكن

 بترقيق الراء وصالً  لتنِذَر ؛ وتنِذَر  ِذَر ؛ وتنِذرَ لتن 7
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ القرِِ القرى   7
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أمة و~لجعلهمُ  لجعلهْم أمة 8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نصيٍر اَـ نصيٍر أـَ 8
 نوبالتقليل بخلٍف عِىِ موتِِـال الموتى   9
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  9
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  9
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  10
 بترقيق الراء وصالً  فاِطُر ؛ البصيرُ  فاِطُر ؛ البصيرُ  11

واأْلَرض ؛ مْن أَنفسكم؛  11
 اأْلَنعاـ

فسكم ؛ وااَلرض ؛ مَن اَن
 ااَلنعاـ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أزواجاً  و~أنفسكمُ  أنفسكْم أزواجاً  11
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيءٌ  َشيءٌ  11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 12
 بترقيق الراء وصالً  ويقِدرُ  ويقِدرُ  12
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  12
ِ؛ِوموسِِوصِِ ؛ وعيسى  ؛ وموسى  وصى   13 ِ؛ِوعيسِِى   بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف َاقيموا أْف َأقيموا 13
 بواو لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع  إليو و~تدعوىمُ  تدعوىْم إليو 13
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمسمِِ مسمىً  14
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 لو ثالثة البدؿ أورثوا أورثوا 14

 تتبْع َأىواءىم ؛  15
 وقْل َءامنت

 تتبَع َاىواءىم ؛ 
 امنت-وقَل 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 وثالثة البدؿ في )ءامنت(

 أعمالكم و~ولكمُ  ولكْم أعمالكم 15
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع أ قر 

 اإلشباع 
 بترقيق الراء وصالً  المصيرُ  المصيرُ  15
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 18
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 18

 ااَلِخَرة )معاً( اآْلِخَرة )معاً( 20
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

ثة وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثال
 البدؿ 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 20
 بإبداؿ الهمزة واواً  نوتو نْؤتو 20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نصيٍب اَـ نصيٍب أـَ 20
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياذف يْأذف 21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 21
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىترِِ ترى 22
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ يشاءوف ءامنوا ؛ يشاءوف 22
 بترقيق الراء وصالً  الكبيُر  الكبيرُ  22
 بترقيق الراء وصالً  يبشّْرُ  يبشّْرُ  23
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 23

أجراً ِإال ؛ حسناً ِإف ؛  23
 شكوٌر أَـ

 اً ِاف ؛ أجراً ِاال ؛ حسن
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شكوٌر اَـ

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـالقربِِ القربى   23
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ افرتِِ افترى   24
 لو ثالثة البدؿ السيئات السيئات 25
 بالياء بدؿ التاء يفعلوف تفعلوف 25
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 26
 بترقيق الراء  والكاِفُروف والكاِفُروف 26
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 27

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ف ؛ يشاُء ِوفاَ يشاُء  يشاُء ِإف 27
  بإبدالهاواواً مكسورة

 بترقيق الراء وصالً  خبيٌر ؛ بصيٌر  خبيٌر ؛ بصيرٌ  27

 اياتو-ومَن  ومْن َءاياتو  29
، نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب

 ولو ثالثة البدؿ في )ءاياتو(
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 29
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إذا و~جمعهمُ  جمعهْم إذا 29
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  29
 بحذؼ الفاء بما فبما 30
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كسبَت اَيديكم ديكمكسبْت أَي 30
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 31
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتو ؛ كااَلعالـ –ومَن  ومْن َءاياتو ؛ كاأْلَعالـ 32
 لو ثالثة البدؿ  ءاياتو ءاياتو 32
 ثبات ياء زائدة وصالً بإ ےالجوار الجوارِ  32
 بالجمع، أي بفتح الياء وزيادة ألف  الرياح الريح 33
 بتغليظ الالـ األولى فقط فيْظَلْلن  فيْظَلْلن 33
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 33
 بالتقليل قوالً واحداً ِرصباِِ صباٍر  33
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شكوٍر َاو شكوٍر َأو 33
 بضم الميم ويعلمُ  يعلمَ و  35
 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ءاياتنا 35
 لو ثالثة البدؿ أوتيتم ؛ ءامنوا أوتيتم ؛ ءامنوا 36
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيءٍ  شيءٍ  36
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اِ؛ِوأبقِِالدنيِِ الدنيا ؛ وأبقى   36
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  36
 بترقيق الراء كبائَِر ؛ يغِفُروف  ئَِر ؛ يغِفُروفكبا 37
ثم 37   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلثم اإْلِ
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 38
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 قوالً واحداً بالتقليل ِىِ شورِِ شورى   38
 بترقيق الراء ينتِصُروف ينتِصُروف 39
 ألنو واوي ال تقليل فيو عفا عفا 40
 بتغليظ الالـ وأْصَلح وأْصَلح 40
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سبيٍل ِانما سبيٍل ِإنما 41
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ عذاٍب اَليم اأْلَرض ؛ عذاٍب أَليم 42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااُلمور اأْلُمور 43
 قوالً واحداً لدى الوقف عليهابالتقليل ِىوترِِ وترى 44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىِل ِالى ىْل ِإلى 44
 بالتقليل قوالً واحداً ِاىموترِِ وتراىم 45
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 45
 بترقيق الراء خِسُروا خِسُروا 45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاولياء مْن َأولياء 46
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 47

48 
فِإْف َأعرضوا ؛ حفيظاً 

نساف  ؛  )معاً(ِإف ؛ اإْلِ
 قدمْت أيديهم

فإَف َاعرضوا ؛ حفيظاً ِاف ؛  
 ؛ )معاً(ااِلنساف 

 قدمَت اَيديهم 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 49

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ناثاً ؛ يشاُء ِوناثاً اَ يشاُء  يشاُء ِإناثاً  49
 بإبدالها واواً مكسورة

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عقيماً ِانو عقيماً ِإنو 50
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  50

لبشٍر َأف ؛ وحياً َأو ؛  51
 حجاٍب َأو

 ياً َاو ؛ لبشٍر َاف ؛ وح
 حجاٍب َاو 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بضم الالـ يرسلُ  يرسلَ  51
 بإسكاف الياء فيوحْي  فيوحيَ  51

 نو ؛ يشاُء ِونواَ يشاُء  يشاُء ِإنو 51
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها واواً مكسورة
  اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس مَن اَمرنا مْن َأمرنا 52
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يماف 52  ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة ااِليماف اإْلِ
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 52
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 53
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ ااُلمور اأْلَرض ؛ اأْلُمور 53
 بترقيق الراء وصالً  تصيرُ  تصيرُ  53

 
 ( سورة الزخرف 43 )

 
 بتقليل الحاء قوالً واحداً ِمـحِِ حم 1

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  قرءاناً  قرءاناً  3
 الهمزة مسبوقة بساكن

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حكيٌم اَفنضرب حكيٌم َأفنضرب 4
 بترقيق الراء وصالً  الذّْْكَر  الذّْْكرَ  5

 حاً ِافصف صفحاً َأف 5
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبكسر الهمزة في )أف(
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وكَم اَرسلنا ؛ ااَلولين وكْم اَرسلنا ؛ اأْلَولين 6
 بالهمز، مع المد المتصل نبيءٍ  نبي   6
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 7

 نبيٍء ِاال نبي  ِإال 7
لهمز في لفظ )نبي( ، مع المد با

وبنقل حركة الهمزة في )إال( المتصل، 
  للساكن الذي قبلها

 لو ثالثة البدؿ يستهزءوف يستهزءوف 7
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ومضِِ ومضى   8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 8
  لذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ا وااَلرض واأْلَرض 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 10

بكسر الميم، وفتح الهاء وزيادة ألف  ِمَهاداً  َمْهداً  10
 بعدىا 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلزواج ؛ وااَلنعاـ اأْلَزواج ؛ واأْلَنعاـ 12
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 و لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بوا إذا و~ربكمُ  ربكْم إذا 13

 جزءاً ِإف ؛ اإْلِنساف ؛ 15
 مبيٌن أـَ 

 جزءاً ِاف ؛ ااِلنساف ؛
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبيٌن اَـ 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاكموأصفِِ وأصفاكم 16
 بترقيق الراء وصالً  ُبشّْرَ  ُبشّْرَ  17
 بتغليظ الالـ ظلَّ  َظلَّ  17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َاومن كظيمٌ  كظيٌم َأومن 17

 يَػْنَشأ يُػَنشَّأ 18
، فتح الياء وأسكن النوف وخفف الشين

 واإلخفاء جلي
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيرُ  18

 ِعْندَ  عَبادُ  19
بنوف ساكنة وفتح الداؿ وحذؼ األلف، 

 واإلخفاء جلي
  لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا إناثاً اَاشهدوا إناثاً َأشهدوا 19

بزيادة ىمزة وسكوف الشين، مع تسهيل  ْشهدوا•أَ  َأَشِهدوا 19
 الهمزة الثانية

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها علٍم ِاف علٍم ِإف 20
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~ىمُ  ىْم إال 20

ـْ َءاتيناىم 21 ـَ  أ ، الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل حركة اتيناىم-أ
 ولو ثالثة البدؿ في )ءاتيناىم(

 لو ثالثة البدؿ ءاباءنا ءاباءنا 22
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل قوالً واحداً ِرىمءاثاِِ ءاثارىم 22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نذيٍر ِاال نذيٍر ِإال 23
 لو ثالثة البدؿ ءاباءنا ءاباءنا 23
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل قوالً واحداً ِرىمءاثاِِ رىمءاثا 23

 ُقَل َاولو قاَؿ َأولو 24
بضم القاؼ وسكوف الالـ دوف ألف، 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بأىدِِ بأىدى   24
 لو ثالثة البدؿ ءاباءكم ءاباءكم 24
 بترقيق الراء كاِفُروف كاِفُروف 24
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 لو ثالثة البدؿ وءاباءىم وءاباءىم 29
 بترقيق الراء ِسْحٌر ؛ كاِفُروف ِسْحٌر ؛ كاِفُروف 30

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 31
 الهمزة مسبوقة بساكن

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عظيٍم َاىم عظيٍم َأىم 31
 نوبالتقليل بخلٍف عِاالدنيِِ الدنيا 32
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  32
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أبواباً  و~ولبيوتهمُ  ولبيوتهْم أبواباً  34
 لو ثالثة البدؿ يتكئوف يتكئوف 34
 بتخفيف الميم َلَما َلمَّا 35
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 35

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  35
 مزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة اله

وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 
 البدؿ 

 بكسر السين ويحِسبوف ويحَسبوف 37
 بالمثنى أي بزيادة ألف، ولو ثالثة البدؿ جاءانا جاءنا 38
 بإبداؿ الهمزة ياءً  فبيس فبئس 38

بتغليظ الالـ، وبصلة ميم الجمع بواو  أنكم و~ظََلمتمُ  ظََلمتْم أنكم 39
 لفظية مع اإلشباع 

 بترقيق الراء مقتِدُروف مقتِدُروف 42
 لو ثالثة البدؿ ُأوحي ُأوحي 43
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 43
 بترقيق الراء وصالً  لذِْكرٌ  لذِْكرٌ  44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَرسلنا مْن َأرسلنا 45
 لو ثالثة البدؿ ءالهة ءالهة 45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَرسلنا ولقْد َأرسلنا 46
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   46
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 46
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 47
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  كن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للسا  ايٍة ِاال ؛ مُن اختها–مَن  مْن َءايٍة ِإال ؛ مْن ُأختها 48
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 48
 بترقيق الراء وصالً  الساِحرُ  الساِحرُ  49
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ونادِِ ونادى   51

 مصر مصر 51

[، الراء مفخمة لوقوع  وصالً  ] مستثنى
؛ أما حرؼ االستعالء بينها وبين الكسرة

وقفاً فاختلف فيها بين التفخيم والترقيق، 
 أولى والتفخيم

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 51
 بفتح ياء اإلضافة تحتَى َأفال أفال ~تحتي 51
 بترقيق الراء تبِصُروف  تبِصُروف  51
ـْ أَنا 52 ـَ اَنا أ   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أ
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  52

بترقيق بفتح السين وزيادة ألف بعدىا، و  اِورَةٌ َأسَ  َأْسوِرَةٌ  53
 الراء

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ذىٍب َاو ذىٍب َأو 53
 لو ثالثة البدؿ ءاسفونا ءاسفونا 55
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجمعين و~فأغرقناىمُ  فأغرقناىْم أجمعين 55

، الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة  لاَلخرين لْْلخرين 56
 ولو ثالثة البدؿ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مثالً ِاذا مثالً ِإذا 57
 بضم الصاد يُصدوف يِصدوف 57
 بتسهيل الهمزة الثانية، ولو ثالثة البدؿ الهتناا َء ءأَالهتنا 58

 خيٌر اَـ خيٌر أـَ 58
بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و 

  الذي قبلها
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عبٌد اَنعمنا عبٌد أَنعمنا 59
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 59
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 60
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 61
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 عنو بالتقليل بخلفٍ ِىِ عيسِِ عيسى   63
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 64
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحزاب ؛ يوـٍ اَليم اأْلَحزاب ؛ يوـٍ أَليم 65
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 65
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم تْأتيهم 66
  الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل حركة ااَلخالء ؛ عدٌو ِاال اأْلَخالء ؛ عدٌو ِإال 67
 بإثبات ياء زائدة وصاًل ووقفاً  ےػػعباديػػ   ػػعباِد يػػ   68
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ بآياتنا ءامنوا ؛ بآياتنا 69
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنفس ؛ ااَلعين اأْلَنفس ؛ اأْلَعين 71
 لو ثالثة البدؿ أورثموىا أورثموىا 72
 بترقيق الراء كثيَرةٌ  كثيَرةٌ  73
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 73
 بتغليظ الالـ ظََلمناىم ظََلمناىم 76
ـْ اَبرموا 79 ـَ اَبرموا أ   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أ
 بكسر السين يحِسبوف يحَسبوف 80
 بترقيق الراء ِسرَّىم ِسرَّىم 80
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اىمِ؛ِبلِِجوِِـون ونجواىم ؛ بلى   80
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل َاف قْل ِإف 81
 وصاًل: بإثبات األلف مع المد المشبع فأنآ أوؿ فأنا أوؿ 81
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 82

 لػ و ؛ السماِء يلػ واَ السماِء  السماِء ِإلػ و 84
جهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو و 

 بإبدالها ياًء مع القصر
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 84
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 85
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفأنِِ فأنى   87
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوفكوف يْؤفكوف  87

وضم الهاء مع صلتها بواو  ،بفتح الالـ يارب ووقيَلوُ  يارب ےوقيِلوِ  88
 لفظية بالقصر

 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 88



 فرش الجزء الخامس والعشرين                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                473      

 

 

 بالتاء بدؿ الياء تعلموف يعلموف 89
 

 ( سورة الدخان44)
 

 بتقليل الحاء قوالً واحداً ِمـحِِ حم 1
  قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي مباركٍة ِانا مباركٍة ِإنا 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حكيٍم اَمراً  حكيٍم َأمراً  4
 بضم الباء ربُّ  ربّْ  7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 7
 لو ثالثة البدؿ ءابائكم ءابائكم 8
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين األولين 8
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتي تْأتي 10
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىِ يغشِِ يغشى   11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 11
 بإبداؿ الهمزة واواً  مومنوف مْؤمنوف 12
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأنِِ أنى   13
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ الذكرِِ الذكرى   13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مجنوٌف ِانا نامجنوٌف إِ  14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قليالً ِانكم قليالً ِإنكم 15
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ الكبِِ الكبرى   16
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كريٌم َاف كريٌم َأف 17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ؛ رسوٌؿ َامين أَف َادوا أْف َأدوا ؛ رسوٌؿ َأمين 18
 بفتح ياء اإلضافة، ولو ثالثة البدؿ إنَي ءاتيكم  ءاتيكم ~إني 19
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~وربكمُ  وربكْم أف 20
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےترجموف ترجموفِ  20
واً بإبداؿ الهمزة وا تومنوا تْؤمنوا 21  
 بفتح ياء اإلضافة لَي  ليْ  21
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےفاعتزلوف فاعتزلوفِ  21
 ألنو واوي ال تقليل فيو فدعا فدعا 22
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 فٱسر فَأسر 23
بهمزة وصل بدؿ ىمزة القطع، ويجوز 
لورش وحفص في حاؿ الوقف التفخيم 

 والترقيق للراء، والترقيق أولى
  نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب ليالً ِانكم ليالً ِإنكم 23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رىواً ِانهم رىواً ِإنهم 24

 اخرين-قوماً  قوماً َءاخرين 28
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 29
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 30
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناىم وءاتيناىم 33
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليات ؛ مبيٌن ِاف اآْليات ؛ مبيٌن ِإف 33

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ ـاُلولِِ اأْلُولى   35
 ولو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنو 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فاتوا فأتوا 36
 لو ثالثة البدؿ بآبائنا بآبائنا 36
 بترقيق الراء وصاًل، وبنقل حركة الهمزة خيٌر اَـ خيٌر أـَ 37
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إنهم و~أىلكناىمُ  و~قبلهمُ  قبلهْم أىلكناىْم إنهم 37
  للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة وااَلرض واأْلَرض 38
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجمعين و~ميقاتهمُ  ميقاتهْم أجمعين 40
 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليهماِ)معاً(ىِـمولِِ )معاً(مولًى  41
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  41
  لساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة ل ااَلثيم اأْلَثيم 44
 بالتاء بدؿ الياء تغلي يغلي 45
 بضم التاء فاعُتلوه فاعِتلوه 47
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ذِؽ ِانك ذْؽ ِإنك 49
 بضم الميم ُمَقاـ َمَقاـ 51
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ُمقاـٍ َامين َمقاـٍ َأمين 51

 امنين-ٍة فاكه فاكهٍة َءامنين 55
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ ـاُلولِِ اأْلُولى   56
 ولو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنو 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمووقِِ ووقاىم 56
  ذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ال فارتقِب ِانهم فارتقْب ِإنهم 59

 
  ( سورة الجاثية 45 )

 
 قوالً واحداً بتقليل الحاء ِمـحِِ حم 1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 3
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 3
 بإبداؿ الهمزة واواً  للمومنين للمْؤمنين 3
 دؿبنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة الب دابٍة ءايات دابٍة ءايات 4
 بالتقليل قوالً واحداً ِروالنهاِِ والنهاِر  5
 بالتقليل بخلٍف عنوِافأحيِِ فأحيا 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 5
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 5
 لو ثالثة البدؿ ءايات ؛ وءاياتو ءايات ؛ وءاياتو 6
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أفاٍؾ اَثيم أفاٍؾ أَثيم 7
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 8
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   8
 بترقيق الراء يصُّْر ؛ مستكِبراً  يصُّْر ؛ مستكِبراً  8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بعذاٍب اَليم بعذاٍب أَليم 8
 ، ولو ثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة اياتنا-مَن  ياتنامْن َءا 9
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  9

بنقل حركة بين اللفظين بهمز الواو، و  ىزؤاً اْولػ ئك ىزواً ُأْولػ ئك 9
  الهمزة للساكن الذي قبلها

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  10
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىىدِِ ىدىً  11
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 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 11

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رجٍز اَليمٍ  رجٍز أَليمٌ  11
 وبتنوين الكسر للميم في )أليم(

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 13
 لو ثالثة البدؿ آليات آليات 13
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا واءامن 14
 بترقيق الراء يغِفُروا يغِفُروا 14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ومَن َاساء ومْن َاساء 15
 بنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ اتينا-ولقَد  ولقْد َءاتينا 16
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 16
 بالهمز مع إشباع المتصل والنبوءة والنبوُّة 16
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناىم وءاتيناىم 17
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر ااْلَمر 17
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~بينهمُ  بينهْم إف 17
  للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة ااَلمر ؛ تتبَع َاىواء ااْلَمر ؛ تتبْع َأىواء 18
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  19
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أولياء و~بعضهمُ  بعضهْم أولياء 19
 بترقيق الراء وصالً  بصائِرُ  بصائِرُ  20
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىوىدِِ وىدىً  20
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا السيئات ؛ السيئات ؛ ءامنوا 21
 بتنوين الضم بدؿ الفتح سواءٌ  سواءً  21
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمحيِِـم محياىم 21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 22
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ولتجزِِ ولتجزى   22
 بتغليظ الالـ يُْظَلموف يُْظَلموف 22

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  فرآيتيت ؛ أاَ أفر أفرءيت 23
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاهىوِِ ىواه 23
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف  تذَكروف 23
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 بالتقليل بخلٍف عنوِاحيِِـا؛ِونالدنيِِ الدنيا؛ ونحيا 24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها علٍم ِاف علٍم ِإف 24
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~ىمُ  ْم إالى 24
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   25

عليهْم ءاياتنا ؛ حجتهْم  25
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~ءاياتنا ؛ حجتهمُ  و~عليهمُ  إال

 لو ثالثة البدؿ ػػابائنا ءاياتنا ؛ بػ   ػػابائناءاياتنا ؛ بػ   25

 قالُػػ وتوا ئتواٱقالوا  25
وصاًل: بإبداؿ الهمزة واواً مدية، ابتداًء:  
 كحفص، ولو في البدؿ القصر فقط

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~يجمعكمُ  يجمعكْم إلى 26
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 27
 واحداً  بالتقليل قوالً ِىِ وترِِ وترى   28
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تدعِِ تدعى   28
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 30

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اياتي-تكَن  تكْن َءاياتي 31
 ولو ثالثة البدؿ

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   31
 ألنو واوي ال تقليل فيو وبدا وبدا 33
 لو ثالثة البدؿ ات ؛ يستهزءوفسيئ سيئات ؛ يستهزءوف 33
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمننسِِ ننساكم 34

 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل بخلٍف عنو، ِاكمومْأوِِ ومْأواكم 34
 ألنها مستثناة

وبصلة ميم بإدغاـ الذاؿ في التاء،  ءايات و~اتخذتُّمُ  اتخْذُتْم ءايات 35
 ، وثالثة البدؿ لفظية باإلشباع الجمع بواو

 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  35
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 35
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 37
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 ( سورة األحقاف 46 )
 

 بتقليل الحاء قوالً واحداً ِمحِِ حم 1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 3
 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقفِمسِمى مسمىً  3
 بترقيق الراء أنِذُروا أنِذُروا 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َارآيتم قْل َأرءيتم 4

 ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 4
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 مد المشبع بإبدالها ألفاً مع ال

 اأْلَرض ؛ أْو أَثارة ؛  4
 علٍم ِإف

 ااَلرض ؛ أَو اَثارة ؛
 علٍم ِاف 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

وصاًل: بإبداؿ الهمزة ياًء، ابتداًء:   السمواِت يتوني ئتونيٱالسموات  4
 كحفص، ولو في البدؿ القصر فقط

  اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس ومَن َاضل ومْن َأضل 5
 بترقيق الراء وصالً  ُحِشرَ  ُحِشرَ  6
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أعداء و~لهمُ  لهْم أعداء 6
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينكــ ِِ ػػفرينكػػ   6
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   7

لفظية مع بصلة ميم الجمع بواو  ءاياتنا و~عليهمُ  عليهْم ءاياتنا  7
 اإلشباع، ولو ثالثة البدؿ في ) ءاياتنا ( 

 بترقيق الراء وصالً  ِسْحرٌ  ِسْحرٌ  7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبيٌن اَـ مبيٌن أـَ 7
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِاهافرتِِ افتراه 8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف قْل ِإف 8
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  8
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ كفِِ كفى   8
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~بكمُ  بكْم إف 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف اَتبع إْف أَتبع 9
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يوحِِ يوحى   9
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 بترقيق الراء وصالً  نذيرٌ  نذيرٌ  9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َارآيتم قْل َأرءيتم 10

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 10
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

10 
أرءيتْم إف ؛ واستكبرتْم 

 لفظية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع بواو  إف و~إف ؛ واستكبرتمُ  و~أرآيتمُ  إف

 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 10
 لو ثالثة البدؿ فآمن فآمن 10
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 11
 بترقيق الراء  خيراً  خيراً  11
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   12
 ق الراء وصالً يرقبتبالتاء بدؿ الياء، و  لتنِذرَ  لينِذرَ  12
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 12
 بالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراء جليِىِ وبشرِِ وبشرى   12

نساف ؛ أْف َأشكر ؛  15  اإْلِ
 وأْف َأعمل

 ااِلنساف ؛ أَف َاشكر ؛
 وأَف َاعمل 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

ء بحذؼ الهمزة واأللف، وضم الحا ُحْسناً  إْحَساناً  15
 وإسكاف السين

 بفتح الكاؼ َكرىاً )معاً( ُكرىاً )معاً( 15
 بفتح ياء اإلضافة أوزعنَي أف أف ~أوزعني 15
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهترضِِ ترضاه 15
 بياء مضمومة يُتقبل ؛ ويُتجاوز نَتقبل ؛ ونَتجاوز 16
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أحسن و~عنهمُ  عنهْم أحسن 16
 بضم النوف أحسنُ  أحسنَ  16
 لو ثالثة البدؿ سيئاتهم سيئاتهم 16
 بفتح ياء اإلضافة أتعداننَي أف أف ~أتعدانني 17

17 
أْف ُأْخَرج ؛ َءامن ِإف ؛ 

 اأْلَولين
 أُف اْخَرج ؛ ءامن اف ؛

 ااَلولين 
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ في )ءامن(
 بترقيق الراء وصالً  اطيرُ أس أساطيرُ  17
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااِلنس واإْلِنس 18

بالنوف بدؿ الياء، وبصلة ميم الجمع بواو  أعمالهم و~ولنوفيهمُ  وليوفيهْم أعمالهم 19
 لفظية مع اإلشباع 

 بتغليظ الالـ يْظَلموف يْظَلموف 19
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  20
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 20
 بترقيق الراء تستكِبُروف تستكِبُروف 20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 20

21 
واذكْر َأخا ؛ عاٍد ِإْذ 
 أَنذر ؛ باأْلَحقاؼ

 واذكَر َاخا ؛ عاٍد ِاَذ اَنذر ؛ 
  ابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبله بااَلحقاؼ

 بفتح ياء اإلضافة إنَي َأخاؼ أخاؼ ~إني 21
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  لتافكنا ؛ فاتنا لتْأفكنا ؛ فْأتنا 22

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها الهتنا-عَن  عْن َءالهتنا 22
 ولو ثالثة البدؿ

بفتح ياء اإلضافة، والتقليل قوالً واحداً  اكمَأرِِولكنَي  أراكم ~ولكني 23
 في )أراكم(

 بترقيق الراء ممِطُرنا ممِطُرنا 24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 24
 بترقيق الراء وصالً  تدمّْرُ  تدمّْرُ  25
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  25

 بتاء مفتوح بدؿ الياء، وبالتقليل قوالً ِىِ َترِِ يُرى   25
 ، وترقيق الراء جليواحداً 

 بفتح النوف مساكَنهم مساكُنهم 25
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأغنِِ أغنى   26

 َشيٍء ِاذ َشيٍء ِإذ 26
لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، 

للساكن وبنقل حركة الهمزة في )إذ( 
  الذي قبلها

 لو ثالثة البدؿ بآيات ؛ يستهزءوف  بآيات ؛ يستهزءوف 26
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد َاىلكنا ولقْد َاىلكنا 27
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 ، وترقيق الراء جليبالتقليل قوالً واحداً ِىِ القرِِ القرى   27

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليات اآْليات 27
 ولو ثالثة البدؿ

 الهة-قرباناً  قرباناً َءالهة 28
، الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن

 ولو ثالثة البدؿ 

 القرءاف القرءاف 29
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَّوِا ِالى ولَّْوا ِإلى 29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كتاباً انزؿ كتاباً أُنزؿ 30
 يل بخلٍف عنوبالتقلِىِ موسِِ موسى   30
 لو ثالثة البدؿ وءامنوا وءامنوا 31
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٍب اَليم عذاٍب أَليم 31
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ مبيٌن َاولم اأْلَرض ؛ مبيٌن َأولم 32

تسهيل الهمزة الثانية، أو وجهاف: ب لػ ئك ؛ أولياُء ولػ ئكاَ أولياُء  أولياُء أُلػ ئك 32
 بإبدالها واواً مع القصر

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرَوا َاف ؛ وااَلرض يرْوا َأف ؛ واأْلَرض 33
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ؛ِبلِِِىِ ـموتِِـال ؛ بلى   الموتى   33
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  33
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  33
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  34
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   34
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِهاِِـن نهارٍ  35
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  ( سورة محمد 47 )
 

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا )معاً( ؛ سيئاتهم ءامنوا )معاً( ؛ سيئاتهم 2
 ـبتغليظ الال وأْصَلح وأْصَلح 2
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 3

بفتح القاؼ وزيادة ألف بعدىا، وفتح  قَاتَلوا قُِتلوا 4
 التاء

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ويثبَت َاقدامكم ويثبْت َأقدامكم 7
  ة مع اإلشباعبصلة ميم الجمع بواو لفظي افلم و~أعمالهمُ   أعمالهْم أفلم 9
 بترقيق الراء يسيُروا يسيُروا 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 10
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينللكــ ِِ ػػفرينللكػػ   10

ِلـىِالذينِ؛ِمولِِـمولِِ لهم مولى الذين ؛ مولى   11 ، لدى الوقفبالتقليل بخلٍف عنو فيهما ِهمـى 
 لهم ( وصالً أيضاً  وفي ) مولى

 لو ثالثة البدؿِءامنوا ءامنوا 11
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   11
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~لهمُ  لهْم إف 11
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 12
  لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا ااَلنهار ؛ ااَلنعاـ اأْلَنهار ؛ اأْلَنعاـ 12
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  وياكلوف ؛ تاكل ويْأكلوف ؛ تْأكل 12
 بالتقليل بخلٍف عنو وقفاً ِىمثوِِ مثوىً  12
 بترقيق الراء وصالً  ناِصرَ  ناِصرَ  13
 لو ثالثة البدؿ ءاسن ءاسن 15
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىمصفِِ مصفىً  15
 ق الراءبترقي ومغِفَرة ومغِفَرة 15
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  15
 لو ثالثة البدؿ أوتوا ؛ ءانفاً  أوتوا ؛ ءانفاً  16
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ءانفاً اْولػ ئك ءانفاً ُأْولػ ئك 16
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 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىِىدِِ ىدىً  17

تقليل بخلٍف عنو فيهما، ولو ثالثة بالِاىمِاىمِ؛ِتقوِِوءاتِِ وءاتاىم ؛ تقواىم 17
 البدؿ في )وءاتاىم(

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم تْأتيهم 18

 شراطها ؛ جاَء آشراطهااَ جاَء  جاَء َأشراطها 18
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفأنِِ فأنى   18
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إذا و~لهمُ  لهْم إذا 18
 بالتقليل قوالً واحداً ِاىمذكرِِ ذكراىم 18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فاعلَم اَنو فاعلْم أَنو 19
 بإبداؿ الهمزة واواً  وللمومنين ؛ والمومنات وللمْؤمنين ؛ والمْؤمنات 19
 عنوبالتقليل بخلٍف ِاكمومثوِِ ومثواكم 19
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 20
 بترقيق الراء وصالً  وذُِكرَ  وذُِكَر  20
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفأولِِ فأولى   20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر 21
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  21
 بكسر السين عِسيتم عَسيتم 22

؛ عسيتْم إف ؛ توليتْم أف  22
 أرحامكْم ُأْولػ ئك

أف ؛  و~إف ؛ توليتم و~عسيتمُ 
 ُأْولػ ئك و~أرحامكم

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 22
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وأعمِِ وأعمى   23
 ظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لف أفال و~أبصارىمُ  أبصارىْم أفال 23

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 24
 الهمزة مسبوقة بساكن

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قلوٍب َاقفالها قلوٍب َأقفالها 24
 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمأدباِِ أدبارِىم 25
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىهدِِـال الهدى 25
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِوَأْملَِ ى  وَأْملَ  25
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر 26
 بهمزة مفتوحة بدؿ المكسورة  َأسرارىم ِإسرارىم 26
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أـ و~أعمالهمُ  أعمالهْم أـ 28
  قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي مرٌض َاف مرٌض َأف 29
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمبسيمِِ بسيماىم 30
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~أخباركمُ  أخباركْم إف 31
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـال الهدى   32
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  32
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 33
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~أعمالكمُ  فأعمالكْم إ 33
 بترقيق الراء وصالً  يغِفرَ  يغِفرَ  34
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعلوف اأْلَعلوف 35
 بترقيق الراء يِترَكم يِترَكم 35
 ية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظ إنما و~أعمالكمُ  و~يتركمُ  يتركْم أعمالكْم إنما 35
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 36
 بإبداؿ الهمزة واواً  تومنوا ؛ يوتكم تْؤمنوا ؛ يْؤتكم 36

36 
 يْؤتكْم أجوركم ؛ 
 يسئلكْم أموالكْم إف

 و~أجوركم ؛  يسئلكمُ  و~يوتكمُ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~أموالكمُ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َج َاضغانكمويخر  ويخرْج َأضغانكم 37

 ؛ ىآنتم ها نتم ػأنتمػػ  ػىػ 38
بحذؼ األلف بعد الهاء، ولو في الهمزة 
وجهاف: تسهيل الهمزة، أو إبدالها ألف 

 مع اإلشباع
 بترقيق الراء غيرَكم غيرَكم 38

 إنا و~أمثالكمُ  أمثالكم * بسم اهلل 38
وجو  لورش عند وصل السورتين في

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 صلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع
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  ( سورة الفتح 48 )
 

 بترقيق الراء وصالً  ليغِفرَ  ليغِفرَ  2
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراطاً  صراطاً  2
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 4
 و ثالثة البدؿل إيماناً ؛ إيمانهم  إيماناً ؛ إيمانهم 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 4
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين ؛ والمومنات المْؤمنين ؛ والمْؤمنات 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 5
 بترقيق الراء وصالً  ويكفّْرَ  ويكفّْرَ  5
 ثالثة البدؿ لو سيئاتهم سيئاتهم 5
  لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع السوء )معاً(  السوء )معاً( 6
 بترقيق الراء  دائَِرة ؛ مصيراً  دائَِرة ؛ مصيراً  6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حكيماً ِانا حكيماً ِإنا 7
 بترقيق الراء ومبشّْراً ؛ ونذيراً  بشّْراً ؛ ونذيراً وم 8
 بإبداؿ الهمزة واواً  لتومنوا لتْؤمنوا 9
 بترقيق الراء وتعزُّْروه ؛ وتوقػُّْره  وتعزُّْروه ؛ وتوقػُّْره 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وأصيالً ِاف وأصيالً ِإف 9

، ة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حرك ىِ ـَاوفِِومَن  ومْن َأوفى   10
 والتقليل بخلٍف عنو في )أوفى(

 بكسر الهاء، وترقيق الـ لفظ الجاللة عليِو اهلل عليُو اهلل 10
 بالنوف بدؿ الياء، وبإبداؿ الهمزة واواً   فسنوتيو فسيْؤتيو 10

اأْلَعراب ؛ شيئاً ِإْف  11
 َأراد؛ ضراً َأْو َأراد

 د ؛ااَلعراب ؛ شيئاً ِاَف اَرا
 ضراً َاَو اَراد 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  11
 بترقيق الراء خبيراً  خبيراً  11
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أبداً  و~أف ؛ أىليهمُ  و~ظننتمُ  ظننتْم أف ؛ أىليهْم أبداً  12
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنوفو  والمْؤمنوف 12
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  لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع السوء  السوء  12
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 13
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينللكــ ِِ ػػفرينللكػػ   13
 بترقيق الراء سعيراً  سعيراً  13
  هابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبل وااَلرض واأْلَرض 14
 بترقيق الراء وصالً  يغِفرُ  يغِفرُ  14

 إلى و~انطََلقتم انطََلقتْم إلى 15
صلة ميم بتغليظ الالـ في )انطلقتم(، و 

 الجمع بواو لفظية مع اإلشباع
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  لتاخذوىا لتْأخذوىا 15

16 
اأْلَعراب ؛ قوـٍ ُأولي ؛ 

 عذاباً أَليماً 
 ااَلعراب ؛ قوـٍ اولي ؛

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَليماً  عذاباً  

 بإبداؿ الهمزة واواً  يوتكم يْؤتكم 16
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أو و~تقاتلونهمُ  تقاتلونهْم أو 16

اأْلَعمى ؛ اأْلَعرج ؛  17
 اأْلَنهار ؛ عذاباً أَليماً 

ااَلعمى ؛ ااَلعرج ؛ ااَلنهار ؛ 
 عذاباً اَليماً 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اَلعمِِ اأْلعمى   17
 بالنوف بدؿ  الياء ندخلو ؛ نعذبو يدخلو ؛ يعذبو  17
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 18
 بترقيق الراء كثيَرة كثيَرة 19
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياخذونها يْأخذونها 19
 بترقيق الراء كثيَرة كثيَرة 20
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاخذونها تْأخذونها 20
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 20
 بإبداؿ الهمزة واواً  للمومنين للمْؤمنين 20

] مستثنى [، يفخم الراء ألف بعدىا  صَّْراطاً  اً صَّْراط 20
  حرؼ استعالء

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأخرِِ وأخرى   21
 بترقيق الراء تقِدُروا ؛ قديراً  وا ؛ قديراً تقِدرُ  21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد َاحاط قْد َأحاط 21
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 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلدبار اأْلَدبار 22
 بترقيق الراء نصيراً  نصيراً  22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف َاظفركم َأظفركم أفْ  24
 بترقيق الراء بصيراً  بصيراً  24

 معكوفاً َأف ؛  25
 عذاباً أَليماً ِإذ

 معكوفاً َاف ؛ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاباً اَليماً ِاذ

 بإبداؿ الهمزة واواً  مومنوف ؛ مومنات مْؤمنوف ؛ مْؤمنات 25
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إذ و~تعلموىمُ  تعلموىْم أف 25
 لو ثالثة البدؿ تطئوىم تطئوىم 25
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 26
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ التقوِِ التقوى   26
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  26
 التقليل بخلٍف عنوبِاالرءيِِ الرءيا 27
 لو ثالثة البدؿ ءامنين ؛ رءوسكم  ءامنين ؛ رءوسكم 27
ِ؛ِوكفِِهدِِـبال ؛ وكفى   بالهدى   28  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 
 بترقيق الراء ليظِهَره ليظِهَره 28
 ء جليبالتقليل قوالً واحداً، وترقيق الراِاةِاىمِ؛ِالتورِِرِ؛ِترِِالكفاِِ الكفاِر ؛ تراىم ؛ التوراة 29
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ اىمِ؛ِفاستوِِسيمِِ سيماىم ؛ فاستوى   29

29 
نجيل ؛   مْن أَثر ؛ اإْلِ

 كزرٍع َأخرج
 مَن اَثر ؛ ااِلنجيل ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كزرٍع َاخرج

 لو ثالثة البدؿ فآزره ؛ ءامنوا  فآزره ؛ ءامنوا 29
 اءبترقيق الر  مغِفَرة مغِفَرة 29

 عظيماً يػ ػأيها عظيماً * بسم اهلل 29
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلدغاـ
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  ( سورة الحجرات 49 )
 

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 1
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 2
 بالهمز، مع المد المتصل النبيءِ  النبيّْ  2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ٍض َافلبع لبعٍض َأف 2
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ للتقوِِ للتقوى   3
 بترقيق الراء مغِفَرة مغِفَرة 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عظيٌم ِاف عظيٌم ِإف 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو اَنهم ولْو أَنهم  5
 يق الراءبترق خيراً  خيراً  5
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمر اأْلَمر 7

يماف 7  ااِليماف اإْلِ
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىِ ؛ِاُلخرِِماِـاىحدِِبغِت اِ   بغْت ِإحداىما؛ اأْلُخرى   9
 بالتقليل بخلٍف عنو ِماـاىإحدِِ إحداىما 9
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ اُلخرِِ اأْلُخرى   9
 بتسهيل الهمزة الثانية لىاَ تفيَء  تفيَء ِإلى 9
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنوف المْؤمنوف 10
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 11
ِ)معاً(ِعسِِ )معاً( عسى   11  بالتقليل بخلٍف عنوِى 
 بترقيق الراء خيراً )معاً( خيراً )معًا(  11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بااَللقاب باأْلَلقاب 11
 بإبداؿ الهمزة ياءً  بيس بئس 11

يماف 11 ، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِليماف اإْلِ
 لبدؿولو ثالثة ا

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 12
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 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بعضاً اَيحب بعضاً أَيحب 12
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~أحدكمُ  أحدكْم أف 12
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياكل  يْأكل 12
 الياء مع التشديد بكسر ميّْتاً  مْيتاً  12
ِ؛ِأتقِِوأنثِِ ؛ أتقاكم وأنثى   13  بالتقليل بخلٍف عنوِاكمى 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~اكمُِأتقِِ أتقاكْم إف 13
 بترقيق الراء وصالً  خبيرٌ  خبيٌر  13

14 
اأْلَعراب ؛ مْن َأعمالكم  

 شيئاً ِإف ؛ رحيٌم ِإنما
؛ شيئاً ااَلعراب ؛ مَن َاعمالكم 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ِاف ؛ رحيٌم ِانما

 لو ثالثة البدؿ  ءامنا  ءامنا 14
 بإبداؿ الهمزة واواً  تومنوا تْؤمنوا 14

يماف 14  ااِليماف اإْلِ
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 إلشباعلو في اللين المهموز التوسط وا شيئاً  شيئاً  14
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنوف المْؤمنوف 15
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل اَتعلموف ؛ ااَلرض قْل أَتعلموف ؛ اأْلَرض 16
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  16
  ركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل ح أَف َاسلموا أْف َأسلموا 17
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~عليكمُ  عليكْم أف 17
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمىدِِ ىداكم 17

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لاِليماف لإْلِيماف 17
 ولو ثالثة البدؿ

  بلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي ق وااَلرض واأْلَرض 18
 بترقيق الراء وصالً  بصيرٌ  بصيرٌ  18
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 ( سورة ق 50 )
 

 والقرءاف والقرءاف 1
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بترقيق الراء منِذٌر ؛ الكاِفُروف منِذٌر ؛ الكاِفُروف 2
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع َشيءٌ  َشيءٌ  2
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جيٌب اَِاذاع عجيٌب َأِءذا 2
 بتسهيل الهمزة الثانية ذا•أَ  َأِءذا 3
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 4
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مريٍج اَفلم مريٍج َأفلم 5
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 7
 بترقيق الراء تبصرة تبصرة 8
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وذكرِِ وذكرى   8
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَليكة اأْلَيكة 14
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےوعيد وعيدِ  14
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلوؿ اأْلَوؿ 15
نساف 16  للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة  ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عليوِىيتلقِِ يتلقى 17
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قوالً ِاال قوٍؿ ِإال 18
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عتيٌد اَلقيا عتيٌد أَلقيا 23
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِكفاِِ كفارٍ  24

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اخر-اً إلػ ه إلػ هاً َءاخر 26
 ولو ثالثة البدؿ

ـ 29 ـ بَظالَّ  بتغليظ الالـ بَظالَّ
 بالياء بدؿ النوف يقوؿ نقوؿ 30
 بترقيق الراء وصالً  غيرَ  غيرَ  31
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم منيٍب ادخلوىا منيٍب ادخلوىا 33
 لو ثالثة البدؿ يشاءوف يشاءوف 35
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وكَم َاىلكنا ؛ محيٍص ِاف وكْم َأىلكنا؛ محيٍص ٍإف 36
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 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أشد و~ىمُ  ىْم أشد 36
 بالتقليل قوالً واحداً ِلذكرىِ  لذكرى   37
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىلقِِقلٌب َاَو اَ  قلٌب َأْو أَلقى 37
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىألقِِ ألقى 37
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 38
 بكسر الهمزة وِإدبار وَأدبار 40
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالمناد المنادِ  41
 بتشديد الشين تشَّقق تَشقق 44
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 44
 بترقيق الراء ِسَراعاً ؛ يسيرٌ  ِسَراعاً ؛ يسيرٌ  44
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِجبباِِ بجبارٍ  45

 بالقرءاف بالقرءاف 45
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےوعيد وعيدِ  45
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 ( سورة الذاريات 51 )
 

 راً ِوقْ  ِوْقراً  2
] مستثنى [، الراء مفخمة لوقوع حرؼ 

 االستعالء بينها وبين الكسرة
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أمراً ِانما أمراً ِإنما 4
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوفك يْؤفك 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مُن افك مْن أُفك 9
 حداً بالتقليل قوالً واِرالناِِ الناِر  13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اخذين-وعيوٍف  وعيوٍف َءاخذين 15
 لو ثالثة البدؿ ءاخذين ءاخذين 16
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاىمءاتِِ ءاتاىم 16
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إنهم و~ربهمُ  ربهْم إنهم 16

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِروباَلسحاِِ وباأْلَسحارِ  18
 والتقليل قوالً واحداً 

 بترقيق الراء يستغِفُروف يستغِفُروف 18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 20
 لو ثالثة البدؿ ءايات ءايات 20
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أفال و~أنفسكمُ  أنفسكْم أفال 21
 بترقيق الراء تبِصُروف تبِصُروف 21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 23

 اكاَتِِىَل  ىْل أَتاؾ 24
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 والتقليل بخلٍف عنو
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاكلوف تْأكلوف 27

 المرأتو المرأتو 29
الميم  ] مستثنى [، الراء مفخمة، ألف
 الساكنة سبقها كسرة عارضة
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 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أيها و~خطبكمُ  خطبكْم أيها 31
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 35
 بترقيق الراء وصالً   غيرَ  غيرَ  36
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 37
  الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن ااَلليم اأْلَليم 37
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   38
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ اَرسلناه إْذ َأرسلناه 38
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـفتولِِ فتولى   39
 وبنقل حركة الهمزةبترقيق الراء،  ساِحٌر َاو ساِحٌر َأو 39
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل عاٍد ِاَذ اَرسلنا عاٍد ِإْذ َأرسلنا 41

 َشيٍء اَتت َشيٍء أَتت 42
لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع، 

   للساكن الذي قبلهاونقل حركة الهمزة 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عَن َامر عْن َأمر 44
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 48
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  49
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 49
 بترقيق الراء فِفرُّوا ؛ نذيٌر  فِفرُّوا ؛ نذيرٌ  50

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اخر-إلػ هاً  إلػ هاً َءاخر 51
 ولو ثالثة البدؿ

 بترقيق الراء وصالً  نذيٌر  نذيرٌ  51
 بالتقليل بخلٍف عنو لدى الوقف عنوِىأتِِ أتى 52

رسوٍؿ ِإال ؛ ساِحٌر َأو ؛  52
 مجنوٌف أَتواصوا

رسوٍؿ ِاال ؛ ساِحٌر َاو ؛ مجنوٌف 
 اَتواصوا 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بترقيق الراء وصالً  ساِحرٌ  ساِحرٌ  52
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ الذكرِِ الذكرى   55
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين نالمْؤمني 55
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنس اإْلِنس 56
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 59
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 ( سورة الطور 52 )
 

 بترقيق الراء تسيُر ؛ سيراً  تسيُر ؛ سيراً  10
 بالتقليل قوالً واحداً ِرناِِ نارِ  13
 بترقيق الراء بِصُروف أفِسْحٌر ؛ ت أفِسْحٌر ؛ تبِصُروف 15
ـْ أَنتم 15 ـَ اَنتم أ   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أ
 بتغليظ الالـ اْصَلوىا اْصَلوىا 16
 بترقيق الراء فاصِبُروا ؛ وتْصِبُروا  فاصِبُروا ؛ وتْصِبُروا 16
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إنما و~عليكمُ  عليكْم إنما 16
 لو ثالثة البدؿ  ءاتاىم  اىمءات 18
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىماىمِ؛ِووقِِءاتِِ ءاتاىم ؛ ووقاىم 18
 لو ثالثة البدؿ متكئين متكئين 20
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ بإيماف ءامنوا ؛ بإيماف 21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بإيماٍف اَلحقنا بإيماٍف أَلحقنا 21
 والهاء بزيادة ألف بعد الياء، وكسر التاء مهِ ػبهم ذرياتِ  مهُ ػبهم ذريتَ  21
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  21
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاثيم تْأثيم 23
 بالتقليل بخلٍف عنوِاناووقِِ ووقانا 27
 بفتح الهمزة أَنو ِإنو 28
  للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة  مجنوٍف اَـ مجنوٍف أـَ 29
 بترقيق الراء وصالً  شاِعرٌ  شاِعرٌ  30
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  مرىمتا تْأمرىم 32
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أحالمهم و~تامرىم تْأمرىْم أحالمهم 32
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 33
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فلياتوا فليْأتوا 34

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  َشيٍء اَـ يٍء أَـشَ  35
   للساكن الذي قبلهاونقل حركة الهمزة 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 36
 بالصاد الخالصة فقط، ورقق الراء المصيِطُروف يطُرونمصْ ـال 37
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 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فليات فليْأت 38
   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبيٍن اَـ أـَ مبينٍ  38
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجراً  و~تسئلهمُ  تسئلهْم أجراً  40
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلػ و و~لهمُ  لهْم إلػ و 43
 بترقيق الراء غيرُ  غيرُ  43
 بفتح الياء َيصعقوف ُيصعقوف 45
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً   شيئاً  46
 بتغليظ الالـ ظََلموا ظََلموا 47

 
 ( سورة النجم 53 )

 

ِىِ ىوِِ ىوى   1

بالتقليل قوالً واحداً، ألنها رأس آية، 
وسورة النجم ضمن السور اإلحدى 

قوالً  فيها التي تقلل رؤوس اآلي ةعشر 
 واحداً 

 اً بالتقليل قوالً واحدِىِ غوِِ غوى   2
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ هوِِـال الهوى   3
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يوحِِ يوحى   4
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ القوِِ القوى   5
 بترقيق الراء ِمرَّة ِمرَّة 6
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فاستوِِ فاستوى   6
    للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة ِىِ باُلفقِ؛ِاَلعلِِ باأْلُفق ؛ اأْلَعلى   7
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ اَلعلِِ اأْلَعلى   7
 ألنو واوي ال تقليل فيو دنا دنا 8
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـفتدلِِ فتدلى   8
     بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِنِ أَوِاَدِِ أْو َأدنى   9
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـأدنِِ أدنى   9
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فأوحِِ ى  فأوح 10
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أوحِِ أوحى   10
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 وال يبدؿ الهمزةلو ثالثة البدؿ،  الفؤاد الفؤاد 11

بالتقليل قوالً واحداً للراء والهمزة، مع ِىِ أِِرِِ رأى   11
 ترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يرِِ يرى   12

ِهاءِِرِِ رءاه 13
بالتقليل قوالً واحداً للراء والهمزة، مع 

 ترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ

ِىِ نزلًةِاخرِِ نزلًة ُأخرى   13
  ،   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 وبالتقليل قوالً واحداً في )أخرى(

 بترقيق الراء ِسْدرَة  ِسْدرَة 14
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ منتهِِـال المنتهى   14

 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل قوالً واحداً، ِىِ مْأوِِـال المْأوى   15
 ألنها مستثناة

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىإذِيغشِِ إذ يغشى 16
 بترقيق الراء السّْْدرَة  السّْْدرَة 16
 بالتقليل قوالً واحداً ِماِيغِشىِ  ما يغشى   16
 بالتقليل قوالً واحداً ِطِغىِ  طغى   17

بالتقليل قوالً واحداً للراء والهمزة، مع ِِأىِ رِِ رأى   18
 ترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ

 ايات-مَن  مْن َءايات 18
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
 بالتقليل قوالً واحداً مع ترقيق الراءِىِ الكبِِ الكبرى   18 

 ؛ أفرآيتم يتمأفراَ  أفرءيتم 19
الهمزة الثانية، أو وجهاف: بتسهيل 

 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ والعزِِ والعزى   19

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ اُلخرِِ اأْلُخرى   20
 وبالتقليل قوالً واحداً 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ اُلنثِِ اأْلُنثى   21
 حداً وبالتقليل قوالً وا

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ضيزِِ ضيزى   22
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 لو ثالثة البدؿ وءاباؤكم وءاباؤكم 23
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سلطاٍف ِاف ؛ ااَلنفس سلطاٍف ِإف ؛ اأْلَنفس 23
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىهوِِـت تهوى 23
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ اهلدِِ الهدى   23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لاِلنساف نسافلإْلِ  24
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـمنِِـت تمنى   24

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  25
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 

ِىِ ـواُلولِِ واأْلُولى   25
، ابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبله

  ، وبالتقليل قوالً واحداً ولو ثالثة البدؿ

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  ِاالشيئاً  شيئاً ِإال 26
  للساكن الذي قبلهاونقل حركة الهمزة 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياذف يْأذف 26
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ويرضِِ ويرضى   26
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 27

 بااَلِخَرة  باآْلِخَرة  27
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 

ِىِ اُلنثِِ اأْلُنثى   27
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبالتقليل قوالً واحداً 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها علٍم ِاف علٍم ِإف 28
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  ئاً شي 28
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـتولِِ تولى   29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرِد ِاال يرْد ِإال 29
 بالتقليل قوالً واحداً ِاالدنيِِ الدنيا 29
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ اىتدِِ اىتدى   30
  الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل حركة ااَلرض اأْلَرض 31
 لو ثالثة البدؿ أساءوا أساءوا 31
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بالتقليل قواًل واحداً لدى الوقف قرأ ِىِـِحسنـبال بالحسنى 31
 عليها

 بترقيق الراء فيهما كبائَِر ؛ المغفرة كبائَِر ؛ المغفرة 32 

32 
ثم ؛ إْذ أَنشأكم ؛   اإْلِ

 اأْلَرض ؛ وإْذ أَنتم
 ؛ ااِلثم ؛ إَذ اَنشأكم 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ وإَذ اَنتم

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجنة و~إذ ؛ أنتم و~بكمُ  بكْم إذ ؛ أنتْم أجنة 32
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ اتقِِ اتقى   32

 يتم ؛ أفرآيتاَ أفر أفرءيت 33
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 ألفاً مع المد المشبع بإبدالها 
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـتولِِ تولى   33
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وأعطِِ وأعطى   34
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأكدِِ وأكدى   34
 بالتقليل قوالً واحداً، مع ترقيق الراءِىِ يرِِ يرى   35
 بالتقليل قوالً واحداً  ىِ موسِِ موسى   36
 لتقليل قوالً واحداً باِىِ ِـِوفَّ وفَّى   37
 بترقيق الراء وصالً  تِزُر ؛ وازِرَة ؛ ِوْزَر  تِزُر ؛ وازِرَة ؛ ِوْزرَ  38
 بالتقليل قوالً واحداً، مع ترقيق الراءِىِ أخرِِ أخرى   38
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لاِلنساف لإْلِنساف 39
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ سعِِ سعى   39
 بالتقليل قوالً واحداً، مع ترقيق الراءِىِ يرِِ يرى   40
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهجزِِـي يجزاه 41
 بنقل حركة الهمزة، وبالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـاَلوفِِ اأْلَوفى   41
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ املنتهِِ المنتهى   42
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأبكِِ وأبكى   43
 قليل قوالً واحداً بالتِاوأحيِِ وأحيا 44
 ، وبالتقليل قوالً واحداً بنقل حركة الهمزةِىِ واُلنثِِ واأْلُنثى   45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نطفٍة ِاذا نطفٍة ِإذا 46
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـمنِِـت تمنى   46
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ اأْلُخرِِ اأْلُخرى   47
  قليل قوالً واحداً وبالت

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأغنِِ أغنى   48
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـوأقنِِ وأقنى   48
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ الشعرِِ الشعرى   49

 اُلولِـىِ عاداً  عاداً اأْلُولى   50

دغم التنوين من كلمة ) عاداً ( في الالـ أ
من كلمة ) األولى (، ولو في البدؿ حاؿ 
الوصل القصر والتوسط واإلشباع، أما 
إذا ابتدأ بها فلو االبتداء بهمزة مفتوحة 
مع ثالثة البدؿ ) أَُلوَلى (، أو االبتداء 

بالالـ وبعدىا واو ساكنة مدية مع القصر 
) ُلولى ( وال يجوز ىنا في البدؿ إال 

، وال يخفى التقليل قواًل واحداً في القصر
 ) األولى (

وصاًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛  َوثَُموداً فما فماَوثَُموَدْا  51
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أبقِِ أبقى   51
 ، ولو تغليظ الالـميم الجمع بواوبصلة  أظلم و~ىمُ  ىْم أظلم 52
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأطغِِ وأطغى   52
 لهمزة واواً بإبداؿ ا والموتفكة والمْؤتفكة 53
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أىوِِ أىوى   53
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىافغشِِ فغشاىا 54
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ غشِِ غشى   54
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء 55
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ تتمارِِ تتمارى   55
 بترقيق الراء وصالً  نذيرٌ  نذيرٌ  56

ِىِ ـولِِاُلِ اأْلُولى   56
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
  وثالثة البدؿ، وبالتقليل قوالً واحداً 

  ، وثالثة البدؿبنقل حركة الهمزة ااَلزفة اآْلزفة 57
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كاشفٌة َافمن كاشفٌة َأفمن 58

 قتربٱ عبدواٱو  عبدوا * بسم اهللٱو  62
في وجو  لورش عند وصل السورتين

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 تقاء الساكنينلحذؼ الواو ال

 
 ( سورة القمر 54 )

 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اية-يرَوا  يرْوا َءاية 2
 وثالثة البدؿ

 بترقيق الراء وصالً  ِسْحٌر ؛ مستِمٌر  ِسْحٌر ؛ مستِمرٌ  2
 بترقيق الراء وصالً  مستِقرٌ  مستِقرٌ  3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنباء اأْلَنباء 4
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالداع الداعِ  6
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  6

خشعاً أَبصارىم ؛  7
 اأْلَجداث

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها خشعاً اَبصارىم ؛ ااَلجداث

 بترقيق الراء وصالً  نتِشرٌ م منتِشرٌ  7
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالداع الداعِ  8
 بترقيق الراء وصالً  الكاِفُروف ؛ عِسُر  الكاِفُروف ؛ عِسرُ  8
 بترقيق الراء وصالً  وازدِجرَ  وازدِجرَ  9
 ألنو واوي ال تقليل فيو فدعا فدعا 10
  هابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبل ااَلرض اأْلَرض 12
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىفالتقِِ فالتقى 12
 بترقيق الراء وصالً  ُقِدرَ  ُقِدرَ  12
 بترقيق الراء وصالً  كِفرَ  كِفرَ  14
 لو ثالثة البدؿ ءاية ءاية 15
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  16

 القرءاف القرءاف 17
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 بساكن الهمزة مسبوقة
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 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  18
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أعجاز و~كأنهمُ  كأنهْم أعجاز 20
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  21

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 22
 الهمزة مسبوقة بساكن

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها القيوُسعٍر اَ  وُسعٍر َأُءلقي 24
 بتسهيل الهمزة الثانية لقي•اَ  َأُءلقي 25
 بترقيق الراء وصالً  الذّْْكُر ؛ أِشٌر  الذّْْكُر ؛ أِشرٌ  25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كذاٌب َاشر كذاٌب َأشر 25

 ااَلِشرُ  اأْلَِشرُ  26
، ي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذ
 وترقيق الراء وصالً 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~ونبئهمُ  ونبئهْم أف 28
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فتعاطِِ فتعاطى   29
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  30

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 32
 الهمزة مسبوقة بساكن

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حاصباً ِاال ِإال حاصباً  34
 لو ثالثة البدؿ ءاؿ ءاؿ 34
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَنذرىم ولقْد أَنذرىم 36
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  37
 بترقيق الراء وصالً  مستِقرٌ  مستِقرٌ  38
 ائدة وصالً بإثبات ياء ز  ےونذر ونذرِ  39

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 40
 الهمزة مسبوقة بساكن

 ؛ جاَء اؿ ؛ جاَء آؿ الاَ جاَء  جاَء َءاؿ 41
خمسة أوجو: بتسهيل الهمزة الثانية مع 
ثالثة البدؿ، أو بإبدالها حرؼ مد مع 

 القصر أو اإلشباع
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 42
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أخذ و~فأخذناىمُ  أخذناىْم أخذف 42
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مقتدٍر اَكفاركم مقتدٍر َأكفاركم 42
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  43
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مُن اولػ ئكم مْن ُأولػ ئكم 43
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أـ و~ُأولػ ئكمُ  ُأولػ ئكْم أـ 43
 بترقيق الراء وصالً  منتِصرٌ  منتِصرٌ  44
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أدىِِ أدىى   46
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  48
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  49
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد َاىلكنا ولقْد َأىلكنا 51
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  52
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مستطٌر ِاف مستطٌر ِإف 53

 مقتدٍر الرحمن مقتدٍر * بسم اهلل 55
لورش عند وصل السورتين في وجو 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت(  

 لتقاء الساكنينكسر نوف ال
 

 ( سورة الرحمن 55 )
 

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 2
 الهمزة مسبوقة بساكن

نساف 3   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بترقيق الراء تخِسُروا تخِسُروا 9
  زة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهم وااَلرض ؛ لاَلناـ واأْلَرض ؛ لْْلَناـ 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلكماـ اأْلَكماـ 11
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  13
نساف 14   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل قوالً واحداً ِركالفخاِِ كالفخارِ  14
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِناِِ نارٍ  15
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  16
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  18
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 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  21
 بضم الياء وفتح الراء ُيخَرج َيخُرج 22
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  23
 ألف الراء متوسطة ال تقليل فيها الجوارِ  الجوارِ  24
 لو ثالثة البدؿ المنشئات المنشئات 24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كااَلعالـ كاأْلَعالـ 24
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  25
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ويبقِِ ويبقى   27

 وااِلْكَراـ واإْلِْكَراـ 27
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وترقيق الراء
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  28
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ضوااَلر  واأْلَرض 29
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  30
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أيو و~لكمُ  لكْم أيو 31
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  32

33 
اإْلِنس ؛ مْن َأقطار ؛ 

  قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي ااِلنس ؛ مَن َاقطار ؛ ااَلرض اأْلَرض

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~استطعتمُ  استطعتْم أف 33
 بالتقليل قوالً واحداً ِرأقطاِِ أقطارِ  33
 لو ثالثة البدؿِءالء ءاالء  34
 بالتقليل قوالً واحداً ِرٍِناِِ نارٍ  35
 بترقيق الراء تنتِصَراف تنتِصَراف 35
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  36
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  38
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  40
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمبسيمِِ بسيماىم 41
 بإبداؿ الهمزة واواً  فيوخذ فيْؤخذ 41
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلقداـ واأْلَقداـ 41
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  42
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اف-حميٍم  حميٍم َءاف 44
 ولو ثالثة البدؿ

 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  45
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  47
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  49
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  51
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  53
 لو ثالثة البدؿ متكئين متكئين 54
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مِن ِاستبرؽ ستبرؽمْن إِ  54
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـوجنِِ وجنى 54
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  55
 بترقيق الراء قاِصَرات قاِصَرات 56
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  57
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  59
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها )معاً(ااِلحساف  اإْلِحساف )معاً( 60
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  61
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  63
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  65
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  67
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  69
 بترقيق الراء خيَرات خيَرات 70
 ثة البدؿلو ثال ءاالء ءاالء  71
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  73
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  75
 لو ثالثة البدؿ متكئين متكئين 76
 لو ثالثة البدؿ ءاالء ءاالء  77

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااِلْكَراـ واإْلِْكَراـ 78
 وترقيق الراء
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  ( سورة الواقعة 56 )
 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها افعٌة ِاذار  رافعٌة ِإذا 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 4
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أزواجاً  و~كنتمُ  كنتْم أزواجاً  7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 13

 نقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاب ااَلِخرين اآْلِخرين 14
 وىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ 

 لو ثالثة البدؿ متكئين متكئين 16
 بفتح الزاي ينَزفوف ينزِفوف 19

بإبداؿ الهمزة في )تأثيما( ألفاً، وبنقل  تاثيماً ِاال تْأثيماً ِإال 25
  للساكن الذي قبلهاحركة الهمزة )إال( 

 ق الراء بترقي كثيَرة كثيَرة 32
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مرفوعٍة ِانا مرفوعٍة ِإنا 34
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عرباً اَتراباً  عرباً أَتراباً  37
   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 39

 قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي ااَلِخرين اآْلِخرين 40
 وىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كريٍم ِانهم كريٍم ِإنهم 44
 بترقيق الراء يِصرُّوف يِصرُّوف 46
 بتسهيل الهمزة الثانية  ىـ ـذاأَ  أئِذا 47
 باإلخبار  إنا َأِءنا 47
    الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن وعظاماً ِانا وعظاماً َأِءنا 47
 لو ثالثة البدؿ ءاباؤنا ءاباؤنا 48
   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولوف اأْلَولوف 48
   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاف ؛ ااَلولين قْل ِإف ؛ اأْلَولين  49

 وااَلِخرين واآْلِخرين 49
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 الالـ، ولو ثالثة البدؿ وىو 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أيها و~إنكمُ  إنكْم أيها 51
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 لو ثالثة البدؿ آلكلوف آلكلوف 52
 لو ثالثة البدؿ فمالئوف فمالئوف 53

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ أفرآيتم يتمأفراَ  أفرءيتم 58
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

 نتم ؛ ءآنتما َء ءأَنتم 59
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

  بإبدالها ألفاً مع المد المشبع

ِىِ ـاُلولِِ اأْلُولى   62
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
  ولو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنو 

 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 62

: بتسهيل الهمزة الثانية، أو وجهاف يتم ؛ أفرآيتماَ أفر أفرءيتم 63
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  نتم ؛ ءآنتما َء ءأَنتم 64
  بإبدالها ألفاً مع المد المشبع

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  يتم ؛ أفرآيتماَ أفر أفرءيتم 68
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

 ؛  أنزلتموه و~نتمُ ا َء أنزلتموهءأَنتْم  69
 أنزلتموه و~ءآنتمُ 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 
، وصلة ميم بإبدالها ألفاً مع المد المشبع

 الجمع بواو لفظية مع المد المشبع 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  يتم ؛ أفرآيتماَ أفر أفرءيتم 71
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

 نتْم أنشأتمءأَ  72
 ؛  أنشأتم و~نتمُ ا َء

 أنشأتم و~ءآنتمُ 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 
، وصلة ميم بإبدالها ألفاً مع المد المشبع

 الجمع بواو لفظية مع المد المشبع 
 لو ثالثة البدؿ المنشئوف المنشئوف 72
 بترقيق الراء تذِكَرة تذِكَرة 73
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  عظيٌم ِانو عظيٌم ِإنو 76

 لقرءاف لقرءاف 77
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أنكم و~رزقكمُ  رزقكْم أنكم 82
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 بترقيق الراء تبِصُروف تبِصُروف 85
 بترقيق الراء وصالً   غيرَ  غيرَ  86
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َاصحاب منَ  مْن َأصحاب 90
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاصحاب مْن َأصحاب 91
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حيٍم ِافج جحيٍم ِإف 94

 
 ( سورة الحديد 57 )

 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 2
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  2
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  2
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلوؿ اأْلَوؿ 3

 وااَلِخرُ  واآْلِخرُ  3
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 دؿ، وترقيق الراء وصالً ولو ثالثة الب
 بترقيق الراء وصالً  والظاِىرُ  والظاِىرُ  3
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض )معاً(  اأْلَرض )معاً( 4
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ استوِِ استوى   4
 ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع بصلة  أين و~معكمُ  معكْم أين 4
 بترقيق الراء وصالً  بصيرٌ  بصيرٌ  4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ ااُلمور واأْلَرض ؛ اأْلُمور 5
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالنهاِِ النهاِر  6
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا )معاً( ءامنوا )معاً( 7
 صلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ب أجر و~لهمُ  لهْم أجر 7
 بترقيق الراء وصالً  كبيرٌ  كبيرٌ  7
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف ؛ لتومنوا ؛ مومنين تْؤمنوف ؛ لتْؤمنوا ؛ مْؤمنين 8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وقَد َاخذ وقْد َأخذ 8
 لفظية مع اإلشباع  بصلة ميم الجمع بواو إف و~ميثاقكمُ  ميثاقكْم إف 8
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 لو ثالثة البدؿ ءايات ؛ لرءوؼ ءايات ؛ لرءوؼ 9
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أال و~لكمُ  لكْم أال 10
 بترقيق الراء وصالً  ميرِاث ؛ خبيٌر  ميرِاث ؛ خبيرٌ  10
  بلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي ق وااَلرض ؛ مَن اَنفق واأْلَرض ؛ مْن أَنفق 10
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحسنِِـال الحسنى   10
 بضم الفاء فيضاعُفو فيضاعَفو 11
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىترِِ ترى 12
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين ؛ والمومنات المْؤمنين ؛ والمْؤمنات 12
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ يسعِِ يسعى   12
 لتقليل قوالً واحداً باِاكمبشرِِ بشراكم 12
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 12
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 13
 بترقيق الراء وظاِىَره وظاِىَره 13

14 
 ينادونهْم أال ؛

 فتنتهْم أنفسهم 
 أال ؛  و~ينادونهمُ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أنفسهم و~فتنتهمُ 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلماني اأْلَماني 14

 مر ؛ جاَء آمراَ جاَء  جاَء َأمر 14
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو 

 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوخذ يْؤخذ 15

 وال إبداؿ للهمزةبخلٍف عنو، بالتقليل ِاكممْأوِِ مْأواكم 15
 ألنها مستثناة

 بالتقليل بخلٍف عنوِكممولِِ موالكم 15
 بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 15
 بترقيق الراء وصالً  المصيرُ  المصيرُ  15
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياف يْأف 16
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ أوتوا ءامنوا ؛ أوتوا 16
 الالـ وترقيقها، والتغليظ أولى بتغليظ فطاؿَ  فطاؿَ  16
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلمد اأْلَمد 16
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 بترقيق الراء وصالً  وكثيرٌ  وكثيرٌ  16
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 17
 بنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ ااَليات اآْليات 17
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  رأج و~ولهمُ  ولهْم أجر 18
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ؛ بآياتنا ءامنوا ؛ بآياتنا 19
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجرىم و~لهمُ  لهْم أجرىم 19
 بالتقليل بخلٍف عنوِاِ)معاً(الدنيِِ الدنيا )معاً( 20

20 
 اأْلَمواؿ ؛ واأْلَوالد ؛

 غيٍث َأعجب 
 مواؿ ؛ ااَلوالد ؛ ااَل 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها غيٍث َاعجب

 بالتقليل قوالً واحداً ِاهفرتِِ فتراه 20

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  20
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بترقيق الراء ومغِفَرةٌ  ومغِفَرةٌ  20
 بترقيق الراء مغِفَرةٍ  ةٍ مغِفرَ  21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 21
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 21
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوتيو يْؤتيو 21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 22
 لفظية مع اإلشباع  بصلة ميم الجمع بواو إال و~أنفسكمُ  أنفسكْم إال 22
 بترقيق الراء وصالً  يسيرٌ  يسيرٌ  22
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاسوا تْأسوا 23
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاكمءاتِِ ءاتاكم 23
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ويامروف ويْأمروف 24
 قرأ بحذؼ )ىو( اهللَ الغنيُّ  اهلَل ىو الغنيُّ  24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَرسلنا لقدَ  لقْد َأرسلنا 25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولقَد اَرسلنا ولقْد َأرسلنا 26
 بالهمز مع المد المتصل النبوءة النبوُّة 26
 بترقيق الراء وصالً  وكثيرٌ  وكثيرٌ  26
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 لو ثالثة البدؿ، والتقليل قوالً واحداً ِرىمءاثاِِ ءاثارِىم 27
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىبعيسِِ بعيسى 27
 لو ثالثة البدؿ وءاتيناه ؛ فآتينا ؛ ءامنوا  وءاتيناه ؛ فآتينا ؛ ءامنوا 27
نجيل 27   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنجيل اإْلِ
 مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظية  أجرىم و~إال ؛ منهمُ  و~عليهمُ  عليهْم إال؛ منهْم أجرىم 27
 بترقيق الراء وصالً  وكثيرٌ  وكثيرٌ  27
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا )معاً( ءامنوا )معاً( 28
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوتكم يْؤتكم 28
 مفتوحة بإبداؿ الهمزة ياءً  لَيال لَئال 29
 بترقيق الراء يقِدُروف يقِدُروف 29
 إلشباع لو في اللين المهموز التوسط وا َشيٍء  َشيءٍ  29
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوتيو يْؤتيو 29
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 لة( سورة المجاد   58 )
 

 بترقيق الراء وصالً  بصيرٌ  بصيرٌ  1

 َيظَّهَّروف يُظَاِىروف 2
بفتح الياء وتشديد الظاء مع حذؼ 
 األلف بعدىا، وفتح الهاء مع تشديدىا

2 
أمهاتهْم إف ؛ أمهاتهْم 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~إف ؛ أمهاتهمُ  و~أمهاتهمُ  إال

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إُف امهاتهم إْف َأمهاتهم 2

 الالء يػػ  الػػػػ  ػ 2

بعد الهمزة، وبعد ذلك التي بحذؼ الياء 
فلو في الهمزة وصالً تسهيلها مع المد 

األوؿ  -والقصر، أما وقفاً فلو وجهاف:
ن بين ) وىو الوجو تسهيل الهمزة بي -:

المقدـ ( ولو في حرؼ األلف التي قبلها 
حركات وىو  6وجهاف: اإلشباع بمقدار 

المقدـ، أو القصر بمقدار حركتين، 
إبداؿ الهمزة ياء ساكنة مع  -الثاني :

المد المشبع في األلف التي قبلها 
اللتقاء الساكنين، إذاً فعند الوصل فلو 

ل يهالتسهيل فقط، أما حاؿ الوقف تس
اإلشباع والقصر، أو تبدؿ بالهمزة بالرـو 

ياًء ساكنة مع المد المشبع، والهمزة 
 المسهلة ىنا بين الهمزة والياء.

بفتح الياء وتشديد الظاء مع حذؼ  َيظَّهَّروف يُظَاِىروف 3
 األلف بعدىا، وفتح الهاء مع تشديدىا

 بترقيق الراء وصالً  فتحريُر ؛ خبيٌر  فتحريُر ؛ خبيرٌ  3
 بإبداؿ الهمزة واواً  لتومنوا لتْؤمنوا 4
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينوللكــ ِِ ػػفرينوللكػػ   4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٍب اَليٌم ِاف عذاٌب أَليٌم ِإف 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وقَد اَنزلنا وقْد أَنزلنا 5
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 البدؿلو ثالثة  ءايات ءايات 5
 بالتقليل قوالً واحداً  ــفرينوللكــ ِِ ػػفرينوللكػػ   5
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهأحصِِ أحصاه 6
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شهيٌد اَلم شهيٌد أَلم 6

 اأْلَرض ؛ ثالثٍة ِإال ؛  7
 أَلمخمسٍة ِإال ؛ عليٌم 

 ااَلرض ؛ ثالثٍة ِاال ؛
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها خمسٍة ِاال ؛ عليٌم اَلم 

ِ؛ِأدنِِجوِِـن ؛ أدنى   نجوى   7  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـى 

 أين و~معهمُ  معهْم أين 7
بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ 

 اإلشباع 
 شباع لو في اللين المهموز التوسط واإل َشيٍء  َشيءٍ  7
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ النجوِِ النجوى   8
ثم 8   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلثم باإْلِ
 لو ثالثة البدؿ جاءوؾ جاءوؾ 8
 بتغليظ الالـ يْصَلونها يْصَلونها 8
 بإبداؿ الهمزة ياءً  فبيس فبئس 8
 بترقيق الراء وصالً  المصيرُ  المصيرُ  8
 ثالثة البدؿ لو ءامنوا ءامنوا 9
ثم 9   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلثم باإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ والتقوِِ والتقوى   9
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ النجوِِ النجوى   10
 بضم الياء وكسر الزاي لُيحِزف لَيحُزف 10
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 10

للين المهموز التوسط واإلشباع، لو في ا ِاالشيئاً  شيئاً ِإال 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 

 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنوف المْؤمنوف 10
 لو ثالثة البدؿ  ءامنوا )معاً( ؛ أوتوا ءامنوا )معاً( ؛ أوتوا 11

بحذؼ األلف وسكوف الجيم )باإلفراد(،  المجلس المجالس 11
 وال تخفى القلقلة



 فرش الجزء الثامن والعشرين                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 الكوفي عاصم

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                513      

 

 

 بترقيق الراء وصالً  خبيٌر  خبيٌر  11
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 12
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمجوِِـن نجواكم 12
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيٌر  12
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اآشفقتم-رحيٌم  رحيٌم َءأشفقتم 12

لثانية، أو وجهاف: بتسهيل الهمزة ا ؛ ءآشفقتم شفقتمءاَ  ءَأشفقتم 13
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

 ءَأشفقتْم أف 13
 أف ؛  و~شفقتمُ ا َء

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~ءآشفقتمُ 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمجوِِـن نجواكم 13
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 13
 لو ثالثة البدؿ وءاتوا وءاتوا 13
 بترقيق الراء وصالً  خبيٌر  خبيٌر  13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شديداً ِانهم شديداً ِإنهم 15

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ  أمواؿ و~عنهمُ  عنهْم أمواؿ 17
 اإلشباع 

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  شيئاً ُأْولػ ئك  شيئاً ُأْولػ ئك 17
   الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكنو 

 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  17
 بكسر السين يحِسبوف يحَسبوف 18

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  َشيٍء َاال  َشيٍء َأال 18
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمفأنسِِ فأنساىم 19
 بترقيق الراء وصالً  ؛ الخاِسُروف  ِذْكرَ  ِذْكَر ؛ الخاِسُروف 19
    بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلذلين اأْلَذلين 20
 بفتح ياء اإلضافة ورسلَى إف إف ~ورسلى 21
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 22
يماف 22      بنقل حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ ااَلخر ؛ ااِليماف اآْلخر ؛ اإْلِ
 لو ثالثة البدؿ ءاباءىم ءاباءىم 22
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22 
ءاباءىْم أو ؛ أبناءىْم 
 أو؛ إخوانهْم َأو ؛

 عشيرتهْم أْولػ ئك 

أو ؛  و~أو ؛ أبناءىم و~ءاباءىمُ 
 أو ؛  و~إخوانهمُ 
 أْولػ ئك و~عشيرتهمُ 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع 

22 
أْو أَبناءىم ؛ أْو 
 ِإخوانهم ؛ اأْلَنهار

اءىم ؛ أِو ِاخوانهم ؛ أَو اَبن
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار

 بترقيق الراء عشيَرتهم عشيَرتهم 22
 

 ( سورة الحشر 59 )
 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىل ؛ ااَلبصار مْن َأىل ؛ اأْلَبصار 2
 بالتقليل قوالً واحداً ِررىمِ؛ِاَلبصاِِدياِِ ديارِىم ؛ اأْلَبصارِ  2
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~ظننتمُ  ظننتْم أف 2
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمفأتِِ فأتاىم 2
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 2
 بترقيق الراء فاعتِبُروا فاعتِبُروا 2
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 3

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  3
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بالتقليل قوالً واحداً  رالناِِ الناِر  3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لينٍة َاو لينٍة َأو 5
 المهموز التوسط واإلشباع  لو في اللين َشيٍء  َشيءٍ  6
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىل ؛ ااَلغنياء مْن َأىل ؛ اأْلَغنياء 7
 بالتقليل قوالً واحداً مع ترقيق الراءِىِ القرِِ القرى   7

7 
؛  ؛ واليتامى   القربى  

 ءاتاكم ؛ نهاكم
ِ؛ِواليتامِِـالقربِِ ِ؛ِى  ِى 
ِاكمِهِِـاكمِ؛ِنءاتِِ

بالتقليل بخلٍف عنو، وال يخفى ثالثة 
 البدؿ في ءاتاكم

 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمدياِِ ديارِىم 8
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 وقفاً  لو ثالثة البدؿ تبوَّءو تبوَّءو 9

يماف 9 ، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااِليماف واإْلِ
 ولو ثالثة البدؿ

 ة البدؿلو ثالث أوتوا أوتوا 9
 بإبداؿ الهمزة واواً، ورقق الراء ويوثُِروف ويْؤثُِروف 9
 لو ثالثة البدؿ  جاءو ؛ ءامنوا ؛ رءوؼٌ  جاءو ؛ ءامنوا ؛ رءوؼٌ  10

يماف 10  بااِليماف باإْلِ
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ
  لذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ا رحيٌم اَلم رحيٌم أَلم 10

11 
مْن َاىل ؛ لئْن ُأخرجتم؛ 

 أحداً أَبداً 
 مَن َاىل ؛ لئُن اخرجتم ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أحداً اَبداً 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أحداً  و~فيكمُ  فيكْم أحداً  11
  ة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حرك لئُن اخرجوا ؛ ااَلدبار لئْن ُأخرجوا ؛ اأْلَدبار 12
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أشد و~ألنتمُ  ألنتْم أشد 13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جميعاً ِاال ؛ محصنة َاو جميعاً ِإال ؛ محصنٍة َأو 14
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىقرِِ قرىً  14
 كسر السينب تحِسبهم تحَسبهم 14
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـشتِِ شتى   14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لاِلنساف لإْلِنساف 16
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 16
 بالتقليل قوالً واحداً  رالناِِ الناِر  17
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا منواءا 18
 بترقيق الراء وصالً  خبيرٌ  خبيرٌ  18
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمفأنسِِ فأنساىم 19
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أْولػ ئك و~أنفسهمُ  و~اىمُِفأنسِِ فأنساىْم أنفسهْم أْولػ ئك 19
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لَو اَنزلنا ؛ ااَلمثاؿ ا ؛ اأْلَمثاؿلْو أَنزلن 21
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] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 21
 الهمزة مسبوقة بساكن

 بإبداؿ الهمزة واواً  المومن المْؤمن 23
 بترقيق الراء وصالً  المتكبػّْرُ  المتكبػّْرُ  23
 قيق الراء وصالً بتر  المصوّْرُ  المصوّْرُ  24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلسماء ؛ وااَلرض اأْلَسماء ؛ واأْلَرض 24
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـحسنِِـال الحسنى   24

 
 ( سورة الممتحنة 60 )

 
 

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 1

 وعدوكْم أولياء ؛  1
 وإياكْم أف ؛ ربكْم إف

 أولياء ؛ و~وعدوكمُ 
 إف و~أف ؛ ربكمُ  و~وإياكمُ  

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع 

 بإبداؿ الهمزة واواً  تومنوا تْؤمنوا 1
 بترقيق الراء تِسرُّوف  تِسرُّوف 1
 وصاًل: بإثبات األلف مع المد المشبع وأنآ أعلم وأنا أعلم 1
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل فقْد َضل 1

 لكْم أعداًء ؛  2
 إليكْم أيديهم

 أعداًء ؛ و~لكمُ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أيديهم و~إليكمُ  

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أرحامكم و~تنفعكمُ  تنفعكْم أرحامكم 3
 بضم الياء وفتح الصاد يُفَصل يَفِصل 3
 بترقيق الراء وصالً  بصيرٌ  بصيرٌ  3

4 
 لكْم أسوة ؛ 

 إنا لقومهمْ 
 إسوة ؛ و~لكمُ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إنا و~لقومهمُ  

 بكسر الهمزة ِإسوة ُأسوة 4
 ألنو واوي ال تقليل فيو وبدا وبدا 4
 بإبداؿ الهمزة واواً مفتوحة والبغضاُء َوبداً  والبغضاُء أَبداً  4
 بإبداؿ الهمزة واواً  تومنوا تْؤمنوا 4
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 بترقيق الراء وصالً  ألستغِفَرف ؛ المصيرُ  صيرُ ألستغِفَرف ؛ الم 4
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  4
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إسوة و~فيهمُ  فيهْم ُأسوة 6
 بكسر الهمزة ِإسوة ُأسوة 6

 ااَلِخرَ  اآْلِخرَ  6
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

، وبترقيق الراء، ولو ثالثة وىو الالـ
 البدؿ 

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعسِِ عسى 7
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  7
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمينهِِ ينهاكم 8
 بالتقليل قوالً واحداً ِركمدياِِ ديارِكم 8
 لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو  أف  و~أف ؛ إليهم و~ركمدياِِ دياركْم أف ؛ إليهْم أف 8
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمينهِِ ينهاكم 9
 بالتقليل قوالً واحداً ِركمدياِِ ديارِكم 9
 بترقيق الراء، وبصلة ميم الجمع أف  و~ِإْخَراجكم ِإْخَراجكْم أف 9

ءامنوا ؛ بإيمانهن ؛  10
 وءاتوىم ؛ ءاتيتموىن

 ءامنوا ؛ بإيمانهن ؛
  وءاتوىم ؛ ءاتيتموىن

 لبدؿلو ثالثة ا

 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنات ؛ مومنات المْؤمنات ؛ مْؤمنات 10
 بترقيق الراء مهاجراتٍ  مهاجراتٍ  10
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالكفاِِ الكفارِ  10
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف  و~عليكم عليكْم أف 10
 باع لو في اللين المهموز التوسط واإلش َشيءٌ  َشيءٌ  11

مْن َأزواجكم ؛ ذىبْت  11
 َأزواجهم

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَزواجكم ؛ ذىبَت َازواجهم

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى  و~أزواجكم أزواجكْم إلى 11
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالكفاِِ الكفارِ  11
 لو ثالثة البدؿ فآتوا فآتوا 11
 بإبداؿ الهمزة واواً  مومنوف نوفمْؤم 11
 بالهمز، مع المد المتصل النبيُء  النبيُّ  12



 فرش الجزء الثامن والعشرين                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 الكوفي عاصم

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                518      

 

 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ذا ؛ النبيُء ِوذااَ النبيُء  النبيُّ ِإذا 12
  بإبدالها واواً مكسورة

 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنات المْؤمنات 12
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتين يْأتين 12
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  12
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 13

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  13
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاصحاب مْن َأصحاب 13

 
  ( سورة الصف 61 )

 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 1
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 2
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ موسِِ موسى   5
 بإبداؿ الهمزة واواً  توذونني تْؤذونني 5
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعيسِِ عيسى 6
 ء، ويقصر البدؿ] مستثنى [، يفخم الرا إسرآئيل إسرآئيل 6
 بالتقليل قوالً واحداً ِالتورِاة التوراة 6
 بترقيق الراء وصالً  ومبشّْراً ؛ ِسْحٌر  ومبشّْراً ؛ ِسْحرٌ  6
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 6
 بفتح ياء اإلضافة بعدَي اسمو اسمو ~بعدي 6
  زة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهم ومَن َاظلم ؛ ااِلسالـ ومْن َأظلم ؛ اإْلِسالـ 7
 بتغليظ الالـ أْظَلم أْظَلم 7
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ افرتِِ افترى   7
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ِـِيُْدعَِ يُْدَعى   7
 لو ثالثة البدؿ ليطفئوا ليطفئوا 8
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 ومتمّّ نورَهُ  ےمتمُّ نورِهِ  8
، قرأ الميم بتنوين الضم، وفتح الراء

لفظية،  وضم الهاء، والصلة بواو
 واإلدغاـ جلي

 بترقيق الراء الكاِفُروف الكاِفُروف 8
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـبال بالهدى   9
 بترقيق الراء ليظِهَره ليظِهَره 9
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىَل َادلكم ؛ عذاٍب اَليم ىْل َأدلكم؛ عذاٍب أَليم 10
 بإبداؿ الهمزة واواً  تومنوف تْؤمنوف 11
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  11
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~لكمُ  لكْم إف 11
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 12
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأخرِِ وأخرى   13
 داؿ الهمزة واواً بإب المومنين المْؤمنين 13
 لو ثالثة البدؿ  ءامنوا )معاً( ؛ فآمنت ءامنوا )معاً( ؛ فآمنت 14

أنصاَر اهلل ) أي  14
 الموضع األوؿ (

بتنوين الفتح لراء )أنصار(، وخفض لفظ  أنصاراً هلل
 واإلدغاـ جلي، الجاللة بالـ الجر

 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىعيسِِ عيسى 14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها اَنصاري منَ  مْن أَنصاري 14
 بفتح ياء اإلضافة أنصارَي إلى إلى ~أنصاري 14
 ] مستثنى [، يفخم الراء، ويقصر البدؿ إسرآئيل إسرآئيل 14

 
 ( سورة الجمعة 62 )

 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 1
  همزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ال ااُلميين اأْلُميين 2
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ءاياتو و~عليهمُ  عليهْم ءاياتو 2
 لو ثالثة البدؿ ءاياتو ءاياتو 2
 لو ثالثة البدؿ وءاخرين وءاخرين 3
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 بإبداؿ الهمزة واواً  يوتيو يؤتيو 4
 بالتقليل قوالً واحداً ِراةِ؛ِاحلماِِالتورِِ التوراة ؛ الحمارِ  5
 بإبداؿ الهمزة ياءً  بيس بئس 5
 لو ثالثة البدؿ بآيات بآيات 5
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أولياء و~أنكمُ  و~زعمتمُ  زعمتْم أنكْم أولياء 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قدمَت اَيديهم قدمْت أَيديهم 7
  الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن قِل ِاف قْل ِإف 8
 بترقيق الراء تِفرُّوف تِفرُّوف 8
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 9
 بتغليظ الالـ للصَّاَلة للصَّاَلة 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فاسعوِا ِالى  فاسعْوا ِإلى  9
 بترقيق الراء وصالً  خيرٌ  خيرٌ  9
 فظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو ل إف و~لكمُ  لكْم إف 9
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 10
 بترقيق الراء فانتِشُروا ؛ كثيراً  فانتِشُروا ؛ كثيراً  10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تجارًة َاو تجارًة َأو 11
 بترقيق الراء وصالً  خيٌر ؛ خيرُ  خيٌر ؛ خيرُ  11

 
 ( سورة المنافقون 63 )

 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع ءامنوا و~بأنهم بأنهْم ءامنوا 3
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 3
 بكسر السين يحِسبوف يحَسبوف 4
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأنِِ أنى   4
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوفكوف يْؤفكوف 4
 بتخفيف الواو األولى لَوْوا لوَّْوا 5
 لو ثالثة البدؿ رءوسهم رءوسهم 5
 بترقيق الراء مستكِبُروف مستكِبُروف 5
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عليهْم أستغفرت ؛ لهْم  6
 أـ ؛ لهْم إف

أـ   و~أستغفرت ؛ لهمُ  و~عليهمُ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف  و~لهمُ 

 بترقيق الراء وصالً  يغِفرَ  يغِفرَ  6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض أْلَرضوا 7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلعز ؛ ااَلذؿ اأْلَعز ؛ اأْلَذؿ 8
 بإبداؿ الهمزة واواً  وللمومنين وللمْؤمنين 8
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 9
 فظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو ل أموالكم و~تلهكمُ  تلهكْم أموالكم 9
 بترقيق الراء الخاِسُروف الخاِسُروف 9
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتي يْأتي 10
 بإبداؿ الهمزة واواً، ورقق الراء وصالً  يَوخّْرَ  يَؤخّْرَ  11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نفساً ِاذا نفساً ِإذا 11

 جلها ؛ جاَء اجلهااَ جاَء  جاَء َأجلها 11
اف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو وجه

 بإبدالها ألفاً مع القصر
 بترقيق الراء وصالً  خبيٌر  خبيرٌ  11

 
  ( سورة التغابن 64 ) 

 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 1
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  1
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  1
 بترقيق الراء وصالً  كاِفٌر ؛ بصيٌر  كاِفٌر ؛ بصيرٌ  2
 بإبداؿ الهمزة واواً  مومن مْؤمن 2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 3
 بترقيق الراء وصالً  المصيرُ  المصيرُ  3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 4
 بترقيق الراء وفتِسرُّ  تِسرُّوف 4
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتكم يْأتكم 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم عذاٌب أَليم 5
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 بإبداؿ الهمزة ألفاً  تاتيهم تْأتيهم 6
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىـواستغنِِ واستغنى 6
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   7
 راء وصالً بترقيق ال يسيرٌ  يسيرٌ  7
 لو ثالثة البدؿ فآمنوا فآمنوا 8
 بترقيق الراء وصالً  خبيرٌ  خبيرٌ  8
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 9
 بالنوف بدؿ الياء فيهما نكفر ؛ وندخلو يكفر ؛ ويدخلو 9
 لو ثالثة البدؿ سيئاتو سيئاتو 9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 9
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 10
 بالتقليل قوالً واحداً  رالناِِ الناِر  10
 بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 10
 بترقيق الراء وصالً  المصيرُ  المصيرُ  10
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مصيبٍة ِاال مصيبٍة ِإال 11
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 11
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  11
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنوف المْؤمنوف 13
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 14

14 
مْن َأزواجكم ؛ رحيٌم 

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَزواجكم ؛ رحيٌم ِانما ِإنما

 بترقيق الراء  وتغِفُروا وتغِفُروا 14 
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  16

 
 ( سورة الطالق 65 )

 

 ذا ؛ النبيُء ِوذااَ النبيُء  النبيُّ ِإذا 1
قرأ لفظ )النبي( بالهمز، مع المد 

المتصل، وبتسهيل الهمزة الثانية، أو 
 بإبدالها واواً مكسورة
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 بتغليظ الالـ طَّلقتم ؛ ظََلم  طَّلقتم ؛ ظََلم 1
 ة ألفاً بإبداؿ الهمز  ياتين يْأتين 1
 بإدغاـ الداؿ في الظاء فقد ظَّلم فقْد ظَلم 1
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بمعروٍؼ َاو بمعروٍؼ َأو 2
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 2

بنقل حركة الهمزة للساكن الذي  ااَلخر اآْلخر 2
 ،ولو ثالثة البدؿقبلها

 وبالٌغ اَمَرهُ  ےبالُغ َأمرِهِ  3
بنقل حركة الهمزة و الضم للغين،  بتنوين

، وبفتح الراء، وال للساكن الذي قبلها
 يخفى صلة ىاء الكناية بواو لفظية وصالً 

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  3

 والالء )معاً( )معاً( يػػ  الػػػػ  ػو  4

بعد الهمزة، وبعد ذلك التي بحذؼ الياء 
هيلها مع المد فلو في الهمزة وصالً تس

األوؿ  -والقصر، أما وقفاً فلو وجهاف:
تسهيل الهمزة بين بين ) وىو الوجو  -:

المقدـ ( ولو في حرؼ األلف التي قبلها 
حركات وىو  6وجهاف: اإلشباع بمقدار 

المقدـ، أو القصر بمقدار حركتين، 
إبداؿ الهمزة ياء ساكنة مع  -الثاني :

 المد المشبع في األلف التي قبلها
اللتقاء الساكنين، إذاً فعند الوصل فلو 

ل يالتسهيل فقط، أما حاؿ الوقف تسه
اإلشباع والقصر، أو تبدؿ بالهمزة بالرـو 

ياًء ساكنة مع المد المشبع، والهمزة 
 المسهلة ىنا بين الهمزة والياء.

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~نسائكمُ  نسائكْم إف 4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلحماؿ ؛ مَن اَمره مْن َأمره اأْلَحماؿ ؛ 4
 لو ثالثة البدؿ سيئاتو سيئاتو 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أجراً َاسكنوىن أجراً َأسكنوىن 5
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 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فإَف اَرضعن  فِإْف َأرضعن 6
 ثة البدؿلو ثال فآتوىن فآتوىن 6
 بإبداؿ الهمزة ألفاً، ورقق الراء واتِمُروا وْأتِمُروا 6
 بالتقليل قوالً واحداً، مع ترقيق الراءِىِ أخرِِ أخرى   6
 بترقيق الراء وصالً  قِدرَ  قِدرَ  7
 لو ثالثة البدؿ، والتقليل بخلٍف عنوِاىااهِ؛ِءاتِِءاتِِ ءاتاه ؛ ءاتاىا 7
  ة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حرك نفساً ِاال نفساً ِإال 7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عَن َامر عْن َأمر 8
 بضم الكاؼ نُكراً  نْكراً  8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها خسراً َاعد خسراً َأعد 9
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَللباب ؛ قَد اَنزؿ اأْلَلباب ؛ قْد أَنزؿ 10
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 10
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  ذكراً  ذكراً  10
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ءايات و~عليكمُ  عليكْم ءايات 11
 لو ثالثة البدؿ ءايات ؛ ءامنوا  ءايات ؛ ءامنوا 11
 بفتح الياء مبيَّنات مبيّْنات 11
 ؿ الهمزة واواً بإبدا يومن يْؤمن 11
 بالنوف بدؿ الياء ندخلو يدخلو 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار ؛ قَد َاحسن اأْلَنهار ؛ قْد َأحسن 11

12 
اأْلَرض ؛ اأْلَمر ؛ قْد 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ ااَلمر ؛ قَد َاحاط َأحاط

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  (َشيٍء )معاً  َشيٍء )معاً( 12
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  12

 علماً يػ ػأيها * بسم اهللعلماً  12
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلدغاـ
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 ( سورة التحريم 66 )
 

 بالهمز، مع المد المتصل النبيُء  النبيُّ  1
 بالتقليل بخلٍف عنوِكممولِِ موالكم 2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وإَذ َاسر ؛ مَن اَنبأؾ وإْذ َأسر ؛ مْن أَنبأؾ 3

 لى ؛ النبيُء ِولىاَ النبيُء  النبيُّ ِإلى 3
قرأ لفظ )النبي( بالهمز، مع المد 

المتصل، ولو وجهاف: بتسهيل الهمزة 
 الثانية، أو إبدالها واواً مكسورة 

 بترقيق الراء وصالً  الخبيُر  الخبيرُ  3
 بتشديد الظاء تظَّاىرا تظَاىرا 4
 بالتقليل بخلٍف عنوِهمولِِ مواله 4
 بإبداؿ الهمزة واواً  المومنين المْؤمنين 4
 بترقيق الراء وصالً  ظهيرٌ  ظهيرٌ  4
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عسِِ عسى   5
 بتغليظ الالـ طَلَّقكن طَلَّقكن 5
 بفتح الباء وتشديد الداؿ يَبدّْلو ِدلويبْ  5
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  5
 بإبداؿ الهمزة واواً  مومنات مْؤمنات 5
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 6
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومروف يْؤمروف 6
 بترقيق الراء تعتِذُروا تعتِذُروا 7
 لو ثالثة البدؿ  اتكمءامنوا )معاً( ؛ سيئ ءامنوا )معاً( ؛ سيئاتكم 8
ِ؛ِيسعِِعسِِ ؛ يسعى   عسى   8  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~ربكمُ  ربكْم أف 8
 بترقيق الراء وصالً  يكفَّْر ؛ قديٌر  يكفَّْر ؛ قديرٌ  8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهار اأْلَنهار 8
 بالهمز، مع المد المتصل النبيءَ  النبيَّ  8
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  8
 بالهمز، مع المد المتصل النبيءُ  النبيُّ  9
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 وال إبداؿ للهمزةبالتقليل بخلٍف عنو، ِاىمومْأوِِ ومْأواىم 9
 ألنها مستثناة

 بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 9
 الراء وصالً  بترقيق المصيرُ  المصيرُ  9

 امرأت امرأت 10
] مستثنى [، الراء مفخمة، ألف الميم 

 الساكنة سبقها كسرة عارضة
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيئاً  شيئاً  10
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 11

 امرأت امرأت 11
] مستثنى [، الراء مفخمة، ألف الميم 

 الساكنة سبقها كسرة عارضة

باإلفراد، أي بكسر الكاؼ وفتح التاء  وِكَتابو وُكُتبو 12
 وزيادة ألف بعدىا 
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 ( سورة الممك 67 )
 

 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  1
 بترقيق الراء وصالً  قديرٌ  قديرٌ  1
 ع اإلشباع بصلة ميم الجمع بواو لفظية م أحسن و~أيكم و~ليبلوكمُ  ليبلوكْم أيكْم أحسن 2
 بالتقليل قوالً واحداً  )معاً( ىِ ترِِ )معاً( ترى   3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ينقلِب ِاليك ينقلْب ِإليك  4
 بترقيق الراء وصالً  حسيرٌ  حسيرٌ  4
 بالتقليل بخلٍف عنوِاالدنيِِ الدنيا 5
 بإبداؿ الهمزة ياءً  وبيس وبئس 6
 الراء وصالً بترقيق  المصيرُ  المصيرُ  6
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتكم يْأتكم 8
 بترقيق الراء وصالً  نذيرٌ  نذيرٌ  8
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   9
 بترقيق الراء وصالً  نذيرٌ  نذيرٌ  9
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  9

 َشيٍء ِاَف اَنتم َشيٍء ِإْف أَنتم 9
وز التوسط واإلشباع، لو في اللين المهم

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاو 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~أنتمُ  أنتْم إال 9
 بترقيق الراء وصالً  مغِفَرة ؛ كبيٌر  مغِفَرة ؛ كبيرٌ  12
 بترقيق الراء وأِسرُّوا وأِسرُّوا 13
 و لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بوا أو و~قولكمُ  قولكْم أو 13
 بترقيق الراء وصالً  الخبيرُ  الخبيرُ  14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 15

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ ءامنتم منتمءاَ  ءَأمنتم 16
 بإبدالها ألفاً مع القصر

 بإبداؿ الهمزة الثانية ياءً  السماِء َين السماِء َأف 16
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 16
ـْ َأمنتم 17 ـَ َامنتم أ   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أ
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 بإبداؿ الهمزة الثانية ياءً  السماِء َين السماِء َأف 17
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےنذير نذيرِ  17
 د المشبعبإثبات ياء زائدة وصاًل، مع الم ےنكير نكيرِ  18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها يرِوا ِالى يرْوا ِإلى 19
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  19

بنقل حركة الهمزة بترقيق الراء وصاًل، و  بصيٌر اَمن بصيٌر َأمن 19
  للساكن الذي قبلها

 بترقيق الراء الكاِفُروف الكاِفُروف 20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها غروٍر َامن َأمن غرورٍ  20
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~يرزقكمُ  يرزقكْم إف 21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَف َامسك ؛ ونفوٍر َافمن إْف َأمسك؛ ونفوٍر أفمن 21
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أىدِِ أىدى   22
 ] مستثنى [، يفخم الراء صراط صراط 22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلبصار ؛ وااَلفئدة واأْلَبصار ؛ واأْلَفئدة 23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 24
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـمتِِ متى   25
  هابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبل قِل ِانما قْل ِإنما 26
 بترقيق الراء وصالً  نذيرٌ  نذيرٌ  26
 بإشماـ السينْيئتسْ  سيئت 27

28 
قْل َأرءيتم ؛ إْف 

 َأىلكني؛ عذاٍب أَليم
قَل َارآيتم ؛ إَف َاىلكني ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٌب اَليم

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 28
 لفاً مع المد المشبع بإبدالها أ

بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع قرأ  إف و~أرآيتمُ  أرءيتْم إف 28
 اإلشباع

 بترقيق الراء وصالً  يجيرُ  يجيرُ  28
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   28
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صبحقَل َارآيتم ؛ إَف اَ  قْل َأرءيتم ؛ إْف َأصبح 30
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وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو  ؛ أرآيتم ميت•أر أرءيتم 30
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع إف و~أرآيتمُ  أرءيتْم إف 30
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيكم يْأتيكم 30

 معيٍن    معيٍن * بسم اهلل 30
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلدغاـ

 
 ( سورة القمم 68 )

 

1    والقلم    وجهاف: باإلدغاـ واإلظهار والقلم 
 بترقيق الراء وصالً   غيرَ  غيرَ  3
  بترقيق الراء وصالً  فستبِصُر ؛ ويبِصُروف  فستبِصُر ؛ ويبِصُروف 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها معتٍد اَثيم معتٍد أَثيم 12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها زنيٍم َاف زنيٍم َأف 13
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   15
 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ءاياتنا 15
 بترقيق الراء وصالً  أساطيرُ  أساطيرُ  15
 ل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنق ااَلولين اأْلَولين 15
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ اَقسموا إْذ َأقسموا 17
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أُف اغدوا أِف اغدوا 22
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~حرثكمُ  حرثكْم إف 22
 بتغليظ الالـ فانطََلقوا فانطََلقوا 23
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  ألم و~أوسطهمُ  أوسطهْم ألم 28
   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَلَم اَقل أَلْم َأقل 28
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ عسِِ عسى   32
لنا يْبِدلنا 32  بفتح الباء وتشديد الداؿ يَبدّْ
 بترقيق الراء خيراً  خيراً  32
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 ِخَرة ااَل  اآْلِخَرة  33
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أيماف و~لكمُ  لكْم أيماف 39
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بالغٌة ِالى بالغٌة ِإلى 39
 جمع بواو لفظية مع اإلشباع بصلة ميم ال أيهم و~سلهمُ  سلهْم أيهم 40
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها زعيٌم اَـ زعيٌم أـَ  40
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  فلياتوا فليْأتوا 41
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~بشركائهمُ  بشركائهْم إف 41
  ساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة لل خاشعًة اَبصارُىم خاشعًة أَبصارُىم 43
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إف و~لهمُ  لهْم إف 45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها متيٌن اَـ متيٌن أـَ 45
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجراً  و~تسألهمُ  تسألهْم أجراً  46
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ نادِِ نادى   48
 بالتقليل بخلٍف عنوِاهفاجتبِِ فاجتباه 50
 بفتح الياء لَيزلقونك لُيزلقونك 51
 بالتقليل قوالً واحداً ِرىمبأبصاِِ بأبصارِىم 51
 بترقيق الراء وصالً  الذّْْكَر  الذّْْكرَ  51
 بترقيق الراء وصالً  ِذْكرٌ  ِذْكرٌ  52

 
  ( سورة الحاقة 69 )

 

 بالتقليل قوالً واحداً ِاكأدرِِ أدراؾ 3
 بالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليهاِىفرتِِ فترى 7
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ صرعِِ صرعى   7
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أعجاز و~كأنهمُ  كأنهْم أعجاز 7
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ترِِ ترى   8
 بإبداؿ الهمزة واواً  والموتفكات والمْؤتفكات 9
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أخذة و~مُ أخذى أخذىْم أخذة 10
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رابيًة ِانا رابيًة ِإنا 10
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِاطغِِ طغا 11
 بترقيق الراء تذِكَرة تذِكَرة 12
 بإسكاف الذاؿ أْذُف  أُذٌف  12
  الذي قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن ااَلرض اأْلَرض 14
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ خفِِـت تخفى   18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مُن اوتي مْن ُأوتي 19
 لو ثالثة البدؿ أوتي ؛ اقرءوا أوتي ؛ اقرءوا 19

 كتابيْو ِإني ؛ كتابيِو ِاني كتابيْو ِإني  19
وجهاف: األوؿ: بترؾ النقل وىو المقدـ، 

 الثاني: بالنقل
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلياـ اأْلَياـ 24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مُن اوتي ؛ َلُم اوت مْن ُأوتي ؛ َلْم ُأوت 25
 لو ثالثة البدؿ أوتي ؛ أوت أوتي ؛ أوت 25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وَلَم َادر وَلْم َأدر 26
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأغنِِ أغنى   28

 َىلك ؛ ماليو ىَّلك سماليو ماليْو َىلك 28

وجهاف: األوؿ السكت وذلك يكوف 
(، 19بترؾ النقل في )كتابيو إني، آية 

والثاني: اإلدغاـ وذلك يكوف بالنقل في 
 )كتابيو إني(

 بترقيق الراء ِذرَاعاً  ِذرَاعاً  32
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 33
ـٌ  36 ـٌ ِاال ِإال طعا   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها طعا
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياكلو  يْأكلو 37
 لو ثالثة البدؿ الخاطئوف الخاطئوف 37
 بترقيق الراء  تبِصُروف تبِصُروف 38
 بترقيق الراء  تبِصُروف تبِصُروف 39
 بإبداؿ الهمزة واواً  تومنوف تْؤمنوف 41
 بتشديد الذاؿ كروفتذَّ  تذَكروف 42
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلقاويل اأْلَقاويل 44
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاحد مْن َأحد 47
 بترقيق الراء لتذِكَرة لتذِكَرة 48
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   50

 
  ( سورة المعارج 70 )

 
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ساؿ سَأؿ 1
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينللكــ ِِ ػػفرينللكػػ   2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جمياًل ِانهم جمياًل ِإنهم 5
 بالتقليل قوالً واحداً ِاهونرِِ ونراه 7
 بفتح الميم يوَمئذٍ  يوِمئذٍ  11
  ذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ال ااَلرض اأْلَرض 14

ِىِ لظِِ لظى   15
بالتقليل قوالً واحداً، ألنها رأس آية، 
وسورة المعارج ضمن السور اإلحدى 

 التي تقلل رؤوس اآلي قواًل واحداً  ةعشر 
 بتنوين الضم نزاعةٌ  نزاعًة  16
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ للشوِِ للشوى   16
 قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي مَن اَدبر مْن َأدبر 17
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـوتولِِ وتولى   17
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فأوعِِ فأوعى   18
نساف ؛ ىلوعاً ِإذا 19   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف ؛ ىلوعاً ِاذا اإْلِ
 بترقيق الراء وصالً  الخير الخير 21
  للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة منوعاً ِاال منوعاً ِإال 21
 بتغليظ الالـ َصاَلتهم َصاَلتهم 23
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيرُ  28
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ماموف مْأموف 28
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أو و~أزواجهمُ  أزواجهْم أو 30
  قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي  ملكَت اَيكانهم ملكْت أَيمانهم 30
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيرُ  30
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 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ابتغِِ ابتغى   31
 باإلفراد بشهادتهم بشهاداتهم 33
 بتغليظ الالـ َصاَلتهم َصاَلتهم 34
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~منهمُ  منهْم أف 38
 بترقيق الراء لقاِدُروف لقاِدُروف 40
 بترقيق الراء راً خي خيراً  41
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلجداث اأْلَجداث 43
 بترقيق الراء ِسَراعاً  ِسَراعاً  43
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~كأنهمُ  كأنهْم إلى 43
 بفتح النوف وإسكاف الصاد َنْصب ُنُصب 43
  ل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنق خاشعًة اَبصارىا خاشعًة أَبصارىم 44

 
 ( سورة نوح 71 )

 

1 
نوحاً ِإلى ؛ أْف أَنذر ؛  

 عذاٌب أَليم
 نوحاً ِالى ؛ أَف اَنذر ؛ 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٍب اَليم 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ياتيهم يْأتيهم 1
 بترقيق الراء وصالً  نذيرٌ  نذيرٌ  2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها َاف مبينٌ  مبيٌن َأف 2
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أُف اعبدوا أْف ُأعبدوا 3
 بإبداؿ الهمزة واواً  ويَوخركم ؛ يَوخر ويَؤخركم ؛ يَؤخر 4
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إلى و~يوخركمُ  يؤخركْم إلى 4
 لف عنووقفاً: بالتقليل بخِىمسمِِ مسمًى  4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مسمًى ِافَّ  مسمًى ِإفَّ  4
 ثالثة البدؿ لوبفتح ياء اإلضافة، ووقفاً  دعاءَي ِإال إال ~دعاءي 6

] مستثنى [، الراء مفخمة بسبب  فراراً  فراراً  6
 التكرار

 بترقيق الراء وصالً  لتغِفرَ  لتغِفرَ  7
 البدؿلو ثالثة  ءاذانهم ءاذانهم 7
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 بفتح ياء اإلضافة إنَي أعلنت أعلنت ~إني 9
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إسراراً  و~لهمُ  لهْم إسراراً  9

] مستثنى [، الراء مفخمة بسبب  إسراراً  إسراراً  9
 التكرار

 بترقيق الراء استغِفُروا استغِفُروا 10
 و لفظية مع اإلشباع بصلة ميم الجمع بوا إنو و~ربكمُ  ربكْم إنو 10

 مدراراً  مدراراً  11
] مستثنى [، الراء مفخمة بسبب 

 التكرار
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أنهاراً  و~لكمُ  لكْم أنهاراً  12
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أطواراً  و~خلقكمُ  خلقكْم أطواراً  14
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  أطواراً اَلم أطواراً أَلم 14
 بترقيق الراء  ِسَراجاً  ِسَراجاً  16
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 17
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إخراجاً  و~ويخرجكمُ  ويخرجكْم إخراجاً  18
 بترقيق الراء ِإْخَراجاً  ِإْخَراجاً  18
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ضااَلر  اأْلَرض 19
 لو ثالثة البدؿ ءالتهكم ءالهتكم 23
 بضم الداؿ ُوداً  َوداً  23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وقَد َاضلوا وقْد َأضلوا 24
 بترقيق الراء كثيراً  كثيراً  24
 لو ثالثة البدؿ خطيئاتهم خطيئاتهم 25
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أغرقوا و~اتهمُ خطيئ خطيئاتهْم أغرقوا 25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 26
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   26
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ديَّاراً ِانك ديَّاراً ِإنك 26
 ق الراءبترقي فاِجَراً  فاِجَراً  27
  بإسكاف ياء اإلضافة بيتْي  بيتيَ  28

مْؤمناً ؛ وللمْؤمنين ؛  28
 والمْؤمنات

 مومناً ؛ وللمومنين ؛
 والمومنات 

 بإبداؿ الهمزة واواً 
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 تباراً قل تباراً * بسم اهلل 28
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 خفاءاإل

 
  ( سورة الجن 72 )

 

 قُل اوحي قْل ُأوحي 1
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ في )أوحي( 

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  قرءاناً  قرءاناً  1
 الهمزة مسبوقة بساكن

 لو ثالثة البدؿ فآمنا فآمنا 2
 بكسر الهمزة وإنو تعالى وأنو تعالى 3
 عنوبالتقليل بخلٍف ِىِ ـتعالِِ تعالى   3
 بكسر الهمزة وإنو كاف وأنو كاف 4
 بكسر الهمزة وإنا ظننا وأنا ظننا 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنس اإْلِنس 5
 بكسر الهمزة وإنو كاف وأنو كاف 6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنس اإْلِنس 6
 بكسر الهمزة وإنهم ظنوا وأنهم ظنوا 7
  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أف و~ظننتمُ  تْم أفظنن 7
 بكسر الهمزة وإنا لمسنا وأنا لمسنا 8
 بكسر الهمزة وإنا كنَّا وأنا كنَّا 9

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ػػنلَػػػػ  ٱ ػػنػػ  لػػ َ ٱ 9
 ولو ثالثة البدؿ

 بكسر الهمزة وإنا ال ندري وأنا ال ندري 10

10 
 أشٌر أُريد ؛ اأْلَرض ؛

ـْ َأراد   أ
 أشٌر اَريد ؛  ااَلرض ؛

ـَ اَراد    بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أ

 بكسر الهمزة وإنا ِمنَّا وأنا ِمنَّا 11
 بكسر الهمزة وإنا ظننا وأنا ظننا 12
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 12
 بكسر الهمزة لمَّاوإنا  وأنا لمَّا 13
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ هدِِـال الهدى   13
 لو ثالثة البدؿ ءامنا ءامنا 13
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومن يْؤمن 13
 بكسر الهمزة وإنا منا وأنا منا 14
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فمَن َاسلم فمْن َأسلم 14
 بالنوف بدؿ الياء نسلكو يسلكو 17
 بكسر الهمزة وإنو لما أنو لماو  19
 بفتح القاؼ وزيادة ألف بعدىا قَاؿَ  ُقْل  20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاني قْل ِإني 21

22 
قْل ِإني ؛ ولْن َأجد ؛ 

 ملتحداً ِإال
 قِل ِاني ؛ ولَن َاجد ؛

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ملتحداً ِاال 

 بترقيق الراء يجيَرني يجيَرني 22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاضعف مْن َأضعف 24
 بترقيق الراء ناِصراً  ناِصراً  24
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قِل ِاَف اَدري  قْل ِإْف َأدري 25
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أمداً  أمداً  ~ربي 25
 اء وصالً بترقيق الر  يظِهرُ  يظِهرُ  26
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أحداً ِاال أحداً ِإال 26
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ارتضِِ ارتضى   27
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد اَبلغوا قْد أَبلغوا 28
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ وأحصِِ وأحصى   28
 اإلشباعلو في اللين المهموز التوسط و  َشيٍء  َشيءٍ  28

 ػأيهاعدداً يػ   عدداً * بسم اهلل 28
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلدغاـ
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 ( سورة المزمل 73 )
 

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أُو انقص أِو انقص 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قليالً َاو قليالً َأو 3

 القرءاف القرءاف 4
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ترتياًل ِانا ترتياًل ِإنا  4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ثقيالً ِاف ثقيالً ِإف 5
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قيالً ِاف قيالً ِإف  6
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالنهاِِ النهارِ  7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وتبتِل ِاليو وتبتْل ِإليو  8
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قليالً ِاف قليالً ِإف 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وعذاباً اَليماً  وعذاباً أَليماً  13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ مهيالً ِانا اأْلَرض ؛ مهيالً ِإنا 14
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ فعصِِ فعصى   16
 بترقيق الراء وصالً  ُمنَفِطرٌ  ُمنَفِطرٌ  18
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مفعوالً ِاف مفعوالً ِإف 18
 بترقيق الراء تذِكَرة تذِكَرة 19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فسبياًل اِ  سبياًل ِإف 19
ِ؛ِمرضِِـأدنِِ ؛ مرضى   أدنى   20  بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ى 

، وال والهاءين الثانية بكسر الفاء والثاء ےوثلِثوِ  ےونصِفوِ  ووثلَثوُ  وونصَفوُ  20
 يخفى صلة ىاء الكناية وصالً بياء لفظية

 بترقيق الراء وصالً  خيراً ؛ واستغِفُروا يقدُّْر ؛  يقدُّْر؛ خيراً ؛ واستغِفُروا   20

20 
فاقرءوا )معاً( ؛ 

 وءاخروف )معاً( ؛ وءاتوا
فاقرءوا )معاً( ؛ وءاخروف 

 لو ثالثة البدؿ )معاً(؛ وءاتوا 

 القرءاف القرءاف 20
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن
  الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن  ااَلرض اأْلَرض 20
 بتغليظ الالـ الصَّاَلة الصَّاَلة 20
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 ػأيهارحيٌم يػ   رحيٌم * بسم اهلل 20
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلدغاـ

  
 ( سورة المدثر 74 )

 
 بترقيق الراء وصالً  المدثػّْرُ  المدثػّْرُ  1
 بكسر الراء والرّْجزَ  والرُّجزَ  5
 بترقيق الراء وصالً  تستكِثرُ  تكِثرُ تس 6
 بترقيق الراء وصالً  نِقرَ  نِقرَ  8
 بترقيق الراء وصالً  عسيرٌ  عسيرٌ  9
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ ػػفرينالكػػ   10
 بترقيق الراء وصالً  غيرُ  غيرُ  10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَف َازيد أْف َأزيد 15
 لو ثالثة البدؿ آلياتنا آلياتنا 16
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها صعوداً ِإنو صعوداً ِإنو 17
 بترقيق الراء وصالً  ِسْحرٌ  ِسْحرٌ  24
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوثر يْؤثر 24
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكأدرِِ أدراؾ 27
 واحداً بالتقليل قوالً ِىِ رِ؛ِذكرِِالناِِ الناِر ؛ ذكرى   31
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~عدتهمُ  عدتهْم إال 31

31 
أوتوا )معاً( ؛ ءامنوا ؛ 

 إيماناً 
 أوتوا )معاً( ؛ ءامنوا ؛ 

 لو ثالثة البدؿ  إيماناً 

 بإبداؿ الهمزة واواً  والمومنوف والمْؤمنوف 31
 بترقيق الراء والكاِفُروف والكاِفُروف 31
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها إَذ اَدبر رإْذ َأدب 33
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىإلحدِِ إلحدى 35
 بترقيق الراء نذيراً  نذيراً  36
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~منكمُ  منكْم أف 37
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رىينٌة ِاال رىينٌة ِإال 38
 بالتقليل بخلٍف عنوِاناأتِِ اأتان 47
 بترقيق الراء التذِكَرة التذِكَرة 49
 بفتح الفاء مستنَفرة مستنِفرة 50
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أف و~منهمُ  منهْم أف 52
 بإبداؿ الهمزة واواً، والتقليل بخلٍف عنوِىِ ـيوتِِ يْؤتى   52

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  53
 لهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة ا

وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 
 البدؿ 

 بترقيق الراء تذِكَرة تذِكَرة 54
 بالتاء بدؿ الياء تذكروف يذكروف 56
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ التقوِِ التقوى   56
 بترقيق الراء المغِفَرة المغِفَرة 56

 
  ( سورة القيامة 75 ) 

 
 ر السينبكس أيحِسب أيحَسب 3
نساف 3   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   4
نساف 5   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بفتح الراء بَرؽ بِرؽ 7
نساف ؛ يومئٍذ أَين 10   الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن  ااِلنساف ؛ يومئٍذ اَين اإْلِ
نساف 13   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
نساف 14   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بترقيق الراء بصيرةٌ  بصيرةٌ  14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولَو اَلقى ولْو أَلقى 15
 نوبالتقليل بخلٍف عِىِ ألقِِ ألقى   15
 بترقيق الراء معاذيَره معاذيَره 15
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] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  وقرءانو وقرءانو 17
 الهمزة مسبوقة بساكن

 قرءانو قرءانو 18
] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف 

 الهمزة مسبوقة بساكن

 ااَلِخَرة اآْلِخَرة  21
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

يق الراء، ولو ثالثة وىو الالـ، وبترق
 البدؿ 

بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و  ناِضَرٌة ِالى ناِضَرٌة ِإلى 22
  الذي قبلها

 بترقيق الراء ناِظَرة ناِظَرة 23
 بترقيق الراء باِسَرة باِسَرة 24
 بترقيق الراء فاِقَرة فاِقَرة 25
 ـبدوف سكت، وال يخفى اإلدغا من رَّاؽ رَاؽ سمن 27
 ] مستثنى [، يفخم الراء الفراؽ الفراؽ 28

ِىِ ِـَِصلَّ َصلَّى   31
بالتقليل قوالً واحداً مع ترقيق الالـ، 
ألنها رأس آية ضمن السور اإلحدى 

 ةعشر 
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـوتولِِ وتولى   32
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يتمطِِ يتمطى   33
 نوبالتقليل بخلٍف عِىِ ـأولِِ أولى   34
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـفأولِِ فأولى   34
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأولِِ أولى   35
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـفأولِِ فأولى   35
 بكسر السين أيحِسب أيحَسب 36
نساف 36   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 ف عليهابالتقليل قوالً واحداً لدى الوقِىسدِِ سدىً  36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سدًى اَلم سدًى أَلم 36
 بالتاء بدؿ الياء، والتقليل قواًل واحداً ِىِ ـمنِِـت يمنى   37
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فسوِِ فسوى   38
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ واُلنثِِ واأْلُنثى   39
 والتقليل قوالً واحداً 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ موتِِـال موتى  ال 40
 

نسان 76 )  ( سورة اإل
 

1 
؛  اإْلِنساف ؛  ىْل أَتى  

 مذكوراً ِإنا
 ؛  ااِلنساف ؛ ىِ اَتِِىَل 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مذكوراً ِانا 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أتِِ أتى   1
 شباعلو في اللين المهموز التوسط واإل شيئاً  شيئاً  1

نساف ؛ نطفٍة َأمشاج؛  2 اإْلِ
 بصيراً ِإنا

ااِلنساف ؛ نطفٍة َامشاج ؛ 
 بصيراً ِانا

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 بترقيق الراء بصيراً  بصيراً  2
 بترقيق الراء شاِكراً  شاِكراً  3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كفوراً ِانا كفوراً ِإنا 3
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينللكــ ِِ ػفرينػللكػػ   4

 واإلدغاـ ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح،  ػػػِسالً َسلَػػػ   ػػػِسالْ َسلَػػػ   4
 جلي فيما بعدىا

بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و  وسعيراً ِاف وسعيراً ِإف 4
  الذي قبلها

  اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس ااَلبرار اأْلَبرار 5
 بترقيق الراء يفجُّْرونها ؛ تفجيراً  يفجُّْرونها ؛ تفجيراً  6
 بترقيق الراء مستطيراً  مستطيراً  7

 وأسيراً ِانما وأسيراً ِإنما 8
بنقل حركة الهمزة للساكن بترقيق الراء، و 

  الذي قبلها
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها شكوراً ِانا شكوراً ِإنا 9
 بترقيق الراء قمطريراً  قمطريراً   10
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىمِـِاىمِ؛ِولقَِّفوقِِ فوقاىم ؛ ولقَّاىم 11
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىموجزِِ وجزاىم 12
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 بترقيق الراء وحريراً  وحريراً  12
 لو ثالثة البدؿ متكئين متكئين 13
 قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي  ااَلرائك اأْلَرائك 13
 بترقيق الراء زمهريراً  زمهريراً  13
 لو ثالثة البدؿ بآنية بآنية 15

 قَػَوارِيراً كانت  قَػَوارِيراْ كانت  15
ترقيق بو  ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح، 

 خفاء عند القاؼ التي بعدىاواإل؛ الراء
 جلي

 منقَػَوارِيراً  منقَػَوارِيرْا  16
ترقيق بو  ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح، 

 جلي فيما بعدىا واإلدغاـ؛ الراء
 بترقيق الراء تقديراً  تقديراً  16
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تسمِِ تسمى   18
 بترقيق الراء كبيراً  كبيراً  20
 بإسكاف الياء وكسر الهاء عالْيِهم عاليَػُهم 21
 بترقيق الراء وصالً  أساِورَ  أساِورَ  21
 خلٍف عنوبالتقليل بِاىموسقِِ وسقاىم 21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها طهوراً ِاف طهوراً ِإف 21
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مشكوراً ِانا مشكوراً ِإنا 22

] مستثنى [، بقصر البدؿ فقط، ألف  القرءاف القرءاف 23
 الهمزة مسبوقة بساكن

 بواو لفظية مع اإلشباعبصلة ميم الجمع  ءاثماً  و~منهمُ  منهْم ءاثماً  24

بنقل حركة الهمزة لو ثالثة البدؿ، و  ءاثماً َاو ءاثماً َأو 24
  للساكن الذي قبلها

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها طويالً َاف طويالً ِإف 26
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها تبديالً ِاف تبديالً ِإف 28
 راءبترقيق ال تذِكَرة تذِكَرة 29
 لو ثالثة البدؿ تشاءوف تشاءوف 30
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاباً اَليماً  عذاباً أَليماً  31
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 أليماً والمرسالت أليماً * بسم اهلل 31
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلدغاـ

 
 ( سورة المرسالت 77 )

 
 بترقيق الراء ِشَراتوالنا والناِشَرات 3
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  ذكراً  ذكراً  5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذراً َاو عذراً َأو 6
 بضم الذاؿ نُذراً  نْذراً  6
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها نُذراً ِانما نْذراً ِإنما 6
  الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حركة  يوـٍ اجلت يوـٍ ُأجلت 12
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكأدرِِ أدراؾ 14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلولين اأْلَولين 16

 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلِخرين اآْلِخرين 17
 وىو الالـ، ولو ثالثة البدؿ 

 نخلقكم نخلقكم 20
الكامل فيها وجهاف جائزاف، اإلدغاـ 

وىو المقدـ، والوجو الثاني اإلدغاـ 
 الناقص

 بالتقليل قوالً واحداً مع ترقيق الراءينِارٍِقرِِ قرارٍ  21
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مكيٍن ِالى مكيٍن ِإلى 21
 بتشديد الداؿ فقدَّرنا فقَدرنا 23
 بترقيق الراء القاِدُروف القاِدُروف 23
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض ؛ كفاتاً احياءً  تاً أحياءً اأْلَرض ؛ كفا 25
 بترقيق الراءين وصالً ووقفاً  ِبَشَرٍر  ِبَشَررٍ  32
 بزيادة ألف بعد الالـ جماالت جمالت 33
 بإبداؿ الهمزة واواً  يوذف يْؤذف  36
 بترقيق الراء فيعتِذُروف  فيعتِذُروف  36
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ولينوااَل  واأْلَولين 38
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قليالً ِانكم قليالً ِإنكم 46
 بإبداؿ الهمزة واواً  يومنوف يْؤمنوف 50
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 ( سورة النبأ 78 )
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 6
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  اجاً أزو  و~وخلقناكمُ  وخلقناكْم أزواجاً  8
 الراء بترقيق ِسَراجاً  ِسَراجاً  13
 الراء بترقيق المعِصَرات المعِصَرات 14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وجناٍت أَلفافاً ِاف وجناٍت أَلفافاً ِإف 16
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ فتاتوف فتْأتوف 18
 التاء بتشديد وفتّْحت وفِتحت 19
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فكانَت اَبواباً  فكانْت أَبواباً  19
 الراء بترقيق وسيَرت وسيَرت 20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها سراباً ِاف سراباً ِإف 20
 لو ثالثة البدؿ مئاباً  مئاباً  22
  لساكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة ل شراباً ِاال شراباً ِإال 24
 السين بتخفيف وغَساقاً  وغسَّاقاً  25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وفاقاً ِانهم وفاقاً ِإنهم 26
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 28

لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع،  َشيٍء َاحصيناه َشيٍء َأحصيناه 29
   بلهاللساكن الذي قونقل حركة الهمزة 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~نزيدكمُ  نزيدكْم إال 30
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاباً ِاف عذاباً ِإف 30
 الباء والنوف بضم ربُّ ؛ الرحمنُ  ربّْ ؛ الرحمنِ  37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 37
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَذف فمْن َأذ 38

 مئاباً ِانا مئاباً ِإنا 39
بين اللفظين بنقل حركة لو ثالثة البدؿ، و 

  الهمزة للساكن الذي قبلها
 الراء وصالً  بترقيق الكاِفرُ  الكاِفرُ  40

 تراباً والنازعات تراباً * بسم اهلل 40
لورش عند وصل السورتين في وجو 

دوف بسملة مع عدـ السكت( )الوصل 
 اإلدغاـ
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 ( سورة النازعات 79 )
 

 الراء بترقيق فالمدبػَّْرات فالمدبػَّْرات 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها واجفٌة اَبصارىا واجفٌة أَبصارىا 8
 بتسهيل الهمزة الثانية نا•أَ  َأِءنا 10
 الراء بترقيق الحاِفَرة الحاِفَرة 10
 باإلخبار ذاإِ  َأِءذا 11
 الراء بترقيق نِخَرة نِخَرة 11
 الراء بترقيق خاِسَرة خاِسَرة 12
 الراء بترقيق بالساِىَرة بالساِىَرة 14
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىَل اَتاؾ ىْل أَتاؾ 15
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكأتِِ أتاؾ 15

ِىِ موسِِ موسى   15
أس آية، بالتقليل قوالً واحداً، ألنها ر 

وسورة النازعات ضمن السور اإلحدى 
 التي تقلل رؤوس اآلي قواًل واحداً  ةعشر 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاهنادِِ ناداه 16

ِىطوِِ طوًى  16
قرأ بغير تنوين، وبالتقليل قوالً واحداً 

، وال يخفى أف األلف لدى الوقف عليها
 محذوفة وصالً اللتقاء الساكنين

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لىاذىِب اِ  اذىْب ِإلى 17
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ طغِِ طغى   17
 الزاي، وبالتقليل قوالً واحداً  بتشديدِىِ تزَّكِِ تزَكى   18
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فتخشِِ فتخشى   19

بالتقليل قواًل واحداً مع ترقيق الراء قرأ ِىِ اهِ؛ِالكبِِفأرِِ فأراه ؛ الكبرى   20
 همافي

 حركة الهمزة، ولو ثالثة البدؿ بنقل ااَلية اآْلية 20
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وعصِِ وعصى   21
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يسعِِ يسعى   22
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فنادِِ فنادى   23
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، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ اَلعلِِ اأْلَعلى   24
 اً وبالتقليل قوالً واحد

 ااَلِخَرة  اآْلِخَرة  25
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ ـواُلولِِ اأْلُولى  و  25
 ، والتقليل قوالً واحداً ولو ثالثة البدؿ

َرة 26 َرة لِعبػْ  الراء بترقيق لِعبػْ
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ خشِِـي يخشى   26

الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف:  ؛ ءآنتم نتمءاَ  ءأَنتم 27
 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 

  بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع أشد و~أشد ؛ ءآنتمُ  و~نتمُ ا َء ءأَنتْم أشد 27
  قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي  خلقاً اَـ خلقاً أـَ 27
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىابنِِ بناىا 27
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىافسوِِ فسواىا 28
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاضحِِ ضحاىا 29
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 30
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىادحِِ دحاىا 30
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاومرعِِ ومرعاىا 31
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاأرسِِ ساىاأر  32
 بالتقليل قوالً واحداً مع ترقيق الراءِىِ الكبِِ الكبرى   34
نساف 35   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ سعِِ سعى   35
 بالتقليل قوالً واحداً مع ترقيق الراءِىِ يرِِ يرى   36

ِىِ طغِِ طغى   37
تقليل بخلٍف عنو، ألنها ليست رأس بال

 آية في العد المدني  
 لو ثالثة البدؿِوءاثر وءاثر 38
 بالتقليل قوالً واحداً ِاالدنيِِ الدنيا 38
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وال بالتقليل قوالً واحداً ألنها رأس آية، ِىِ مْأوِِـال المْأوى   39
 ألنها مستثناة إبداؿ للهمزة

 ووقفاً: بالتقليل بخلف عنِىهِِـون ونهى 40
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ اهلوِِ الهوى    40

ِىِ مْأوِِـال المْأوى   41
وال بالتقليل قوالً واحداً ألنها رأس آية، 

 ألنها مستثناة إبداؿ للهمزة
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىامرسِِ مرساىا 42
 بالتقليل قوالً واحداً ِاىاذكرِِ ذكراىا 43
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىامنتهِِ منتهاىا 44
 الراء وصالً  بترقيق منِذرُ  منِذرُ  45
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاخشِِـي يخشاىا 45
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عشيٍة َاو عشيٍة َأو 46
 بالتقليل بخلٍف عنوِضِحاىا ضحاىا 46

 
  ( سورة عبس 80 )

 

ِىِ ـوتولِِ وتولى   1
بالتقليل قوالً واحداً، ألنها رأس آية، 

ضمن السور اإلحدى  وسورة عبس
 التي تقلل رؤوس اآلي قواًل واحداً  ةعشر 

ِىِ اَلعمِِ اأْلَعمى   2
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 وبالتقليل قوالً واحداً 
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يزكِِ يزكى   3
 العين بضم فتنفُعو فتنفَعو 4
 يق الراءبالتقليل قوالً واحداً، مع ترقِىِ الذكرِِ الذكرى   4
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـاستغنِِ استغنى   5
 الصاد، وبالتقليل قوالً واحداً  بتشديدِتصَّدَّىِِ  تَصدَّى   6
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يزكِِ يزكى   7
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يسعِِ يسعى   8
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ خشِِـي يخشى   9
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 الً واحداً بالتقليل قو ِىِ تلهِِ تلهى   10
 الراء بترقيق تذِكَرة تذِكَرة 11
 الراء بترقيق ِكَراـ ِكَراـ 16
نساف 17   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاي مْن َأي 18
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  َشيٍء  َشيءٍ  18

 نشره ؛ شاَء آنشرهاَ شاَء  نشرهشاَء أَ  22
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوجهاف: 

 بإبدالها ألفاً مع المد المشبع 
نساف 24   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 الهمزة بكسر ناإِ  ناأَ  25
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 26
 الراء وصالً  يقبترق يِفرُّ  يِفرُّ  34
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاخيو مْن َأخيو 34
 الراء بترقيق مسِفَرة مسِفَرة 38
 الراء بترقيق مستبِشَرة مستبِشَرة 39
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قترٌة اْولػ ئك قترٌة ُأْولػ ئك 41

 
 ( سورة التكوير 81 )

 
 الراء  بترقيق  كوَّْرت كوَّْرت 1
 الراء بترقيق سيَرت سيَرت 3
 الراء بترقيق حِشَرت حِشَرت 5
 الراء بترقيق سجَّْرت سجَّْرت 6

 اْلَمْوءودة  اْلَمْوءودة 8
لو ثالثة البدؿ، وال مد للين المهموز 

 الذي فيها ألنها مستثناة
 الراء بترقيق نِشَرت نِشَرت 10
 ء الرا بترقيق سعَّْرت سعَّْرت 12
 ألف الراء متوسطة ال تقليل فيها الجوارِ  الجوارِ  16



 فرش الجزء الثالثين                                                                          في القراءات العشر للػقرآفالدرر الحساف 

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                551      

 

 

بالتقليل قوالً واحداً للراء والهمزة، مع ِاهءِِرِِ رءاه 23
 ترقيق الراء، ولو ثالثة البدؿ

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بااُلفق باأْلُفق 23
 الراء وصالً  بترقيق ِذْكٌر  ِذْكرٌ  27
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  فأ و~منكمُ  منكْم أف 28
 لو ثالثة البدؿ تشاءوف تشاءوف 29

 
نفطار 82 )  ( سورة اال

 
 الراء بترقيق فجَّْرت  فجَّْرت 3
 الراء بترقيق بعِثَرت  بعِثَرت 4
نساف 6   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنوِاكفسوِِ فسواؾ 7
 الداؿ بتشديد فعدَّلك فعَدلك 7
 الراء بترقيق ِكَراماً  ِكَراماً  11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلبرارَ  اأْلَبرارَ  13
 الالـ بتغليظ يْصَلونها يْصَلونها 15
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكأدرِِ أدراؾ 17
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكأدرِِ أدراؾ 18
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع  شيئاً  شيئاً  19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلمر واأْلَمر 19

 
 ( سورة المطففين 83 )

 

 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أو و~كالوىمُ  كالوىْم أو 3
 الراء بترقيق يخِسُروف يخِسُروف 3
 اً بالتقليل قوالً واحدِرالفجاِِ الفجارِ  7
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكأدرِِ أدراؾ 8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها معتٍد اَثيٍم اَذا معتٍد أَثيٍم ِإذا 12



 فرش الجزء الثالثين                                                                          في القراءات العشر للػقرآفالدرر الحساف 

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                551      

 

 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تتلِِ تتلى   13
 لو ثالثة البدؿ ءاياتنا ءاياتنا 13
 الراء وصالً  بترقيق أساطيرُ  أساطيرُ  13
  ركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل ح ااَلولين اأْلَولين 13
 بدوف سكت، وال يخفى اإلدغاـ بل رَّاف رَاف سبل 14

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِاراَلبرِِ اأْلَبرارِ  18
 والتقليل قوالً واحداً 

 بالتقليل قوالً واحداً ِاكأدرِِ أدراؾ 19
  قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن الذي  ااَلبرارَ  اأْلَبرارَ  22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرائك اأْلَرائك 23
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 29
 بزيادة ألف بعد الفاء فاكهين فكهين 31
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 34
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالكفاِِ الكفارِ  34
  كن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للسا  ااَلرائك اأْلَرائك 35

 
 ( سورة االنشقاق 84 ) 

 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 3
نساف ؛ كادٌح ِإلى 6   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف ؛ كادٌح ِالى اإْلِ

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مُن اوتي مْن َأوتي 7
 واوولو ثالثة البدؿ في ال

 الراء بترقيق يسيراً  يسيراً  8

 مُن اوتي مْن َأوتي 10
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 ولو ثالثة البدؿ في الواو

ِىِ ِـِوُيَصلَّ وَيْصَلى   12
الياء وفتح الصاد وتشديد الالـ،  بضم

وبالتقليل بخلٍف عنو مع ترقيق الالـ، 
 وبالفتح مع تغليظ الالـ 

 وبنقل حركة الهمزةالراء،  بترقيق سعيراً ِانو سعيراً ِإنو 12
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مسروراً ِانو مسروراً ِإنو 13
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ بلِِ بلى   15
 الراء بترقيق بصيراً  بصيراً  15
الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوف يْؤمنوف 20  

فقط، ألف  البدؿ بقصر] مستثنى [،  القرءاف القرءاف 21
 الهمزة مسبوقة بساكن

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بعذاٍب اَليٍم ِاال بعذاٍب أَليٍم ِإال 24
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 25
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجر و~لهمُ  لهْم أجر 25
 الراء وصالً  بترقيق غيرُ  غيرُ  25

 ممنوٍف والسماء ممنوٍف * بسم اهلل 25
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 اإلدغاـ

 
 ( سورة البروج 85 )

 
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااُلخدود اأْلُخدود 4
 بالتقليل قوالً واحداً ِرالناِِ الناِر  5
 الهمزة واواً  بإبداؿ بالمومنين بالمْؤمنين 7
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  إال و~منهمُ  إال منهمْ  8
 الهمزة واواً  بإبداؿ يومنوا يْؤمنوا 8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض ؛ شهيٌد ِاف واأْلَرض ؛ شهيٌد ِإف 9
 لو في اللين المهموز التوسط واإلشباع شيء شيء 9
 الهمزة واواً  بإبداؿ والمومناتمومنين ؛  المْؤمنين ؛ والمْؤمنات 10
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلنهارُ  اأْلًنهارُ  11
 الراء وصالً  بترقيق الكبيرُ  الكبيرُ  11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لشديٌد ِانو لشديٌد ِإنو 12
  حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل  ىَل اَتاؾ ىْل أَتاؾ 17
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 بالتقليل بخلٍف عنوِاكأتِِ أتاؾ 17

البدؿ فقط، ألف  بقصر] مستثنى [،  قرءاف قرءاف 21
 الهمزة مسبوقة بساكن

 بتنوين الضم بدؿ الكسر محفوظٌ  محفوٍظ  22

 والسماء محفوظٌ  * بسم اهللمحفوٍظ  22
لورش عند وصل السورتين في وجو 

مع عدـ السكت(  )الوصل دوف بسملة
 اإلدغاـ

 
  ( سورة الطارق 86 )

 
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكأدرِِ أدراؾ 2
 الميم بتخفيف َلَما َلمَّا 4
نساف 5   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 الراء وصالً  بترقيق لقاِدرٌ  لقاِدرٌ  8
 وقفاً: بالتقليل بخلف عنوِىتبلِِ تبلى 9
 الراء وصالً  بترقيق السرائِرُ  رُ السرائِ  9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وااَلرض واأْلَرض 12
 بالتقليل قوالً واحداً ِــفرينالكــ ِِ فرينػػػػ  الك 17

 رويداً سبح رويداً * بسم اهلل 17
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 خفاءاإل

 
  رة األعمى( سو  87 )

 

ِىاَلعلِِ اأْلَعلى 1

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
والتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليها، 
ألنها رأس آية، وسورة األعلى ضمن 

التي تقلل رؤوس  ةالسور اإلحدى عشر 
 اآلي قوالً واحداً 
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 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فسوِِ فسوى   2
   واحداً بالتقليل قوالً ِىِ فهدِِ فهدى   3
 بالتقليل قوالً واحداً ِمرِعىِ ـال المرعى   4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ غثاًءَِاحوِِ غثاًء َأحوى   5
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ أحوِِ أحوى   5
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ تنسِِ تنسى   6
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ خفِِـي يخفى   7
 الراء بترقيق ؾ ونيسّْرُ  ونيسُّْرؾ 8
  بالتقليل قوالً واحداً ِىِ لليسرِِ لليسرى   8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها فذكِر ِاف فذكْر ِإف 9
 بالتقليل قوالً واحداً مع ترقيق الراءِىِ الذكرِِ الذكرى   9
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ خشِِـي يخشى   10

ِىِ اَلشقِِ اأْلَشقى   11
، للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة

 والتقليل قوالً واحداً 

ِىِ ِـِيْصلَِ يْصَلى   12

وصاًل: بتغليظ الالـ وبعدـ التقليل 
الساكنين، وقفاً فلو التقليل  ءاللتقا

الالـ فمع الفتح،  فإذا غلظبخلٍف عنو، 
 رقق الالـ فمع التقليلإذا و 

 بالتقليل قوالً واحداً مع ترقيق الراءِىِ الكبِِ الكبرى   12
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـحيِِـي يحيى   13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد اَفلح قْد َأفلح 14
 بالتقليل قوالً واحداً ِتزكىِ  تزكى   14

ِىِ ِـِفَصلَّ فَصلَّى   15
بالتقليل قوالً واحداً مع ترقيق الالـ، 

ألنها رأس آية من ضمن السور اإلحدى 
  ةعشر 

 ، ورقق الراءبإبداؿ الهمزة واواً  وثُِروفت تْؤثُِروف 16
 بالتقليل قوالً واحداً ِاالدنيِِ الدنيا 16
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 ااَلِخَرة اآْلِخَرة  17
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 الراء وصالً  بترقيق خيرٌ  خيرٌ  17
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وأبقِِ وأبقى   17

ِىِ ـاُلولِِ اأْلُولى   18
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 ولو ثالثة البدؿ، والتقليل قوالً واحداً 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ وموسِِ وموسى   19
 

  ( سورة الغاشية 88 )
 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ىَل اَتاؾ ىْل أَتاؾ 1
 نوع بالتقليل بخلفٍ ِاكأتِِ أتاؾ 1

الالـ  فإذا غلظبالتقليل بخلٍف عنو، ِىِ ِـِتْصلَِ تْصَلى   4
 رقق الالـ فمع التقليلإذا فمع الفتح، و 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ تسقِِ تسقى   5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها انية-عيٍن  عيٍن َءانية 5
 لو ثالثة البدؿ ءانية ءانية 5
ـٌ ِإال 6 ـٌ ِاال طعا   كة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حر  طعا
 التاء بضم ُتسمع َتسمع 11
 بتنوين الضم الغيةٌ  الغيًة  11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مبثوثٌة اَفال مبثوثٌة َأفال 16
بل 17   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلبل اإْلِ
  قبلها بنقل حركة الهمزة للساكن الذي ااَلرض اأْلَرض 20
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مافذكِر ِان مافذكْر ِإن 21
 الراء وصالً  بترقيق مذكٌّْر  مذكّْرٌ  21
 كحفص  بالصاد الخالصة بمصيطرٍ  بمصيطرٍ  22
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بمصيطٍر ِاال بمصيطٍر ِإال 22
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـتولِِ تولى   23
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  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلكبر اأْلَكبر 24
 

  ( سورة الفجر 89 )
 

 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےيسر يسرِ  4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حجٍر اَلم حجٍر أَلم 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها بعاٍد ِاـر بعاٍد ِإـر 6
 بات ياء زائدة وصالً بإث ےبالواد بالوادِ  9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلوتاد اأْلَوتاد 10
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عذاٍب ِافَّ  عذاٍب ِإفَّ  13
نساف 15   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنوِوــــِِـ ابتل وػػابتلػػ   15
 بفتح ياء اإلضافة ےربَي َأكرمن أكرمنِ  ~يرب 15
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےأكرمن أكرمنِ  15
 بالتقليل بخلٍف عنوِوــــِِـ ابتل وػػابتلػػ   16
 ياء اإلضافة بفتح ےربَي َأىانن أىاننِ  ~ربي 16
 ياء زائدة وصالً  بإثبات ےأىانن أىاننِ  16
 الحاء وحذؼ األلف بضم تُحضوف تَحآضوف 18
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ تاكلوفو  تأكلوفو  19
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 21
نساف 23   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـوأنِِ وأنى   23
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ الذكرِِ الذكرى   23

 
  ( سورة البمد 90 )

 
نساف ؛ كبٍد أَيحسب 4   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف ؛ كبٍد اَيحسب اإْلِ
 السين بكسر أيحِسب أيحَسب 5
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 الراء وصالً  بترقيق يقِدرُ  يقِدرُ  5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لبداً اَيحسب  لبداً أَيحسب 6
 السين بكسر أيحِسب أيحَسب 7
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أحٌد اَلم أحٌد أَلم 7
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكأدرِِ أدراؾ 12
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها رقبٍة َاو رقبٍة َأو 13
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أِو ِاطعاـ أْو ِإطعاـ 14
  ن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساك مقربٍة َاو مقربٍة َأو 15
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 17
 لو ثالثة البدؿ بآياتنا بآياتنا 19
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أصحاب و~ىمُ  ىْم أصحاب 19
 الهمزة واواً  بإبداؿ موصدة مْؤصدة 20

 مؤصدٌة والشمس مؤصدٌة * بسم اهلل 20
لورش عند وصل السورتين في وجو 

وف بسملة مع عدـ السكت( )الوصل د
 اإلدغاـ

 
 ( سورة الشمس 91 )

 

ِاىاوضحِِ وضحاىا 1

بالتقليل بخلٍف عنو، فهي رأس آية، 
وسورة الشمس ضمن السور اإلحدى 

التي تقلل رؤوس اآلي قواًل واحداً  ةعشر 
واستثني من ذلك ما كاف الفعل متصل 

 ىذه اآلية  بالضمير ) ىا ( نحو
 بخلٍف عنو  بالتقليلِىاتَِلِ تالىا 2
 بالتقليل قوالً واحداً ِروالنهاِِ والنهاِر  3
 بالتقليل بخلٍف عنو ِىاجَِلِ جالىا 3
 بالتقليل بخلٍف عنو ِاىايغشِِ يغشاىا 4
 بالتقليل بخلٍف عنو ِاىابنِِ بناىا 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِواَلرض واأْلَرض 6
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  بالتقليل بخلٍف عنوِاىاطحِِ طحاىا 6
 بالتقليل بخلٍف عنو ِاىاسوِِ سواىا 7
 بالتقليل بخلٍف عنو ِاىاوتقوِِ وتقواىا 8
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَد اَفلح قْد َأفلح 9
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىازكِِ زكاىا 9
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىادسِِ دساىا 10
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىابطغوِِ بطغواىا 11
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاأشقِِ ىاأشقا 12
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىاوسقيِِ وسقياىا 13
 بالتقليل بخلٍف عنوِاىافسوِِ فسواىا 14
 بالفاء بدؿ الواوِفَل وال 15
 بالتقليل بخلٍف عنو ِاىاعقبِِ عقباىا 15

 
 ( سورة الميل 92 )

 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يغشِِ يغشى   1
 التقليل قوالً واحداً بِروالنهاِِ والنهارِ  2
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ُتلِِ تجلى   2

ِىِ واُلنثِِ واأْلُنثى   3

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وبالتقليل قوالً واحداً، ألنها رأس آية، 
 ةوسورة الليل ضمن السور اإلحدى عشر 
 التي تقلل رؤوس اآلي قوالً واحداً 

 الً واحداً بالتقليل قو ِىِ ـلشتِِ لشتى   4
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاعطى   مْن َأعطى   5
 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ أعطِِ أعطى   5
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ واتقِِ واتقى   5
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـباحلسنِِ بالحسنى   6
 الراء بترقيق فسنيسُّْره  فسنيسُّْره 7
 قليل قوالً واحداً مع ترقيق الراءبالتِىِ لليسرِِ لليسرى   7
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 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـواستغنِِ واستغنى   8
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـباحلسنِِ بالحسنى   9
 الراء بترقيق فسنيسُّْره  فسنيسُّْره 10
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ للعسرِِ للعسرى   10
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ تردِِ تردى   11
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ للهدِِ للهدى   12

 اَلِخَرة ل ْْلِخَرة ل 13
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 

ِىِ ـواُلولِِ واأْلُولى   13
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
 وثالثة البدؿ، وبالتقليل قوالً واحداً 

 تقليل قوالً واحداً بالِىِ تلظِِ تلظى   14

التقليل بخلٍف عنو، فيغلظ الالـ حاؿ ِىايْصََلِِ يْصاَلىا 15
 الفتح، ويرققها حاؿ التقليل

ِىاَلشقِِ اأْلَشقى 15
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

وبالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليها، 
 أما وصاًل فال تقليل اللتقاء الساكنين

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـوتولِِ وتولى   16

ِىاَلتقِِ اأْلَتقى 17
، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

وبالتقليل قوالً واحداً لدى الوقف عليها، 
 الساكنين اللتقاءأما وصاًل فال تقليل 

 الهمزة واواً  بإبداؿ يوتي يْؤتي 18
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يتزكِِ ى  يتزك 18
 التقليل قوالً واحداً بِىِ جزِِـت تجزى   19

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ اَلعلِِ اأْلَعلى   20
 وبالتقليل قوالً واحداً 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ يرضِِ يرضى   21
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  ( سورة الضحى 93 )
  

ِىِ والضحِِ والضحى   1
بالتقليل قوالً واحداً، ألنها رأس آية، 
وسورة الضحى ضمن السور اإلحدى 

 التي تقلل رؤوس اآلي قواًل واحداً  ةر عش
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ سجِِ سجى   2
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ قلِِ قلى   3

 ولاَلِخَرة  ولْْلِخَرة  4
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها
وىو الالـ، وبترقيق الراء، ولو ثالثة 

 البدؿ 
 الراء وصالً  بترقيق خيرٌ  خيرٌ  4

، بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهاِىِ ـاُلولِِ اأْلُولى   4
 وثالثة البدؿ، وبالتقليل قوالً واحداً 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فرتضِِ فترضى   5
 لو ثالثة البدؿ، وبالتقليل قوالً واحداً ِىِ فآوِِ فآوى   6
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ فهدِِ فهدى   7
 حداً بالتقليل قوالً واِىِ ـفأغنِِ فأغنى   8

 فحدث ألم * بسم اهللفحدث  11
لورش عند وصل السورتين في وجو 

)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 
 للساكن الذي قبلهانقل حركة الهمزة 

 
  ( سورة الشرح 94 ) 

 
 الراء بترقيق ِوْزَرؾ  ِوْزَرؾ 2
 الراء بترقيق ِذْكَرؾ  ِذْكَرؾ 4
 للساكن الذي قبلها بنقل حركة الهمزة يسراً ِاف يسراً ِإف 5



 فرش الجزء الثالثين                                                                          في القراءات العشر للػقرآفالدرر الحساف 

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                561      

 

 

 فارغب والتين سم اهللفارغب * بّْ  8

لورش عند وصل السورتين في وجو 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 

، أما حفص اإلظهار، والقلقلة واضحة
 مع البسملة حاؿ وصل السورتينفلو 

 إدغاـ الباء في الباء
 

  ( سورة التين 95 )
  

  زة للساكن الذي قبلهابنقل حركة الهم ااَلمين اأْلَمين 3
نساف 4   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 6
 بصلة ميم الجمع بواو لفظية مع اإلشباع  أجر و~فلهمُ  فلهْم أجر 6
 الراء وصالً  بترقيق غيرُ  غيرُ  6

 
 ( سورة العمق 96 )

 
نساف 2   كة الهمزة للساكن الذي قبلهابنقل حر  ااِلنساف اإْلِ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلكـر اأْلَكـر 3
نساف 5   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
نساف 6   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ

ِىِ ليطغِِ ليطغى   6
 بالتقليل قوالً واحداً، ألنها رأس آية،
وسورة الضحى ضمن السور اإلحدى 

 التي تقلل رؤوس اآلي قواًل واحداً  ةعشر 

لو ثالثة البدؿ، والتقليل قوالً واحداً  في ِاهءِِرِِ رءاه 7
 الراء والهمزة مع ترقيق الراء

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـاستغنِِ استغنى   7
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ الرجعِِ الرجعى   8
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 أرآيت؛  يت•أر أرءيت 9
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوصاًل وجهاف: 

بإبدالها ألفاً مع المد المشبع، وقفًا: وجو 
 واحد ىو تسهيل الهمزة الثانية 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ ـينهِِ ينهى   9
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها عبداً ِاذا عبداً ِإذا  10

ِىِ ِـَِصلَّ َصلَّى   10
واحداً مع ترقيق الالـ، بالتقليل قوالً 
 ةالسور اإلحدى عشر  منألنها رأس آية 

 ؛ أرآيت يت•أر أرءيت 11
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوصاًل وجهاف: 

بإبدالها ألفاً مع المد المشبع، وقفًا: وجو 
 واحد ىو تسهيل الهمزة الثانية 

 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ هدِِـال الهدى   11
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها أَو اَمر أْو َأمر 12
 بالتقليل قوالً واحداً ِىِ بالتقوِِ بالتقوى   12

 ؛ أرآيت يت•أر أرءيت 13
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوصاًل وجهاف: 

بإبدالها ألفاً مع المد المشبع، وقفًا: وجو 
 واحد ىو تسهيل الهمزة الثانية 

 اً بالتقليل قوالً واحدِىِ ـوتولِِ وتولى   13
 بالتقليل قوالً واحداً مع ترقيق الراءِىِ يرِِ يرى   14

 واقترِب انا * بّْسم اهللواقترب  19

لورش عند وصل السورتين في وجو 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 

، للساكن الذي قبلهانقل حركة الهمزة 
مع  حاؿ وصل السورتينأما حفص فلو 
 إدغاـ الباء في الباء البسملة

 
 سورة القدر(  97 )

 
 بالتقليل قوالً واحداً  أدراؾ أدراؾ 2
 الراء وصالً  بترقيق خيرٌ  خيرٌ  3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن اَلف مْن أَلف 3
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 الالـ بتغليظ مْطَلع  مْطَلع 5
 

  ( سورة البينة 98 )
 

  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىل مْن َأىل 1
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ تاتيهم متْأتيه 1
 لو ثالثة البدؿ أوتوا أوتوا 4
 الراء بترقيق أِمُروا أِمُروا 5
 الالـ بتغليظ الصَّاَلة الصَّاَلة 5
 الهمزة واواً  بإبداؿ ويوتوا ويْؤتوا 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها مَن َاىل مْن َأىل 6
 بالتقليل قوالً واحداً ِرناِِ ناِر  6

، ىمزة مفتوحة بياء ساكنة مدية بعدىا ةػئَ ػالبري ةػالبريّْ  6
 فتمد الياء على المتصل

 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 7
 الراء وصالً  بترقيق خيرُ  خيرُ  7

 ةػئَ ػالبري ةػالبريّْ  7
، ىمزة مفتوحة بياء ساكنة مدية بعدىا

 فتمد الياء على المتصل
 الهمزة للساكن الذي قبلها بنقل حركة االنهار األنهار 8

 إذا و~ربو * بسم اهلل وربو 8

لورش عند وصل السورتين في وجو 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت( 

حاؿ ، أما حفص فلو الصلة الكبرى
الصلة  مع البسملة وصل السورتين

 الصغرى
 

  ( سورة الزلزلة 99 )
 

  ابنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبله ااَلرض اأْلَرض 1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلرض اأْلَرض 2
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نساف 3   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
 بالتقليل بخلٍف عنوَِأوَحـِىِ  َأوَحى   5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ليرَوا َاعمالهم ليرْوا َأعمالهم 6
 الراء  بترقيق خيراً  خيراً  7

 
  ( سورة العاديات 100 )

 

 الراء بترقيق فالمغيَرات فالمغيَرات 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها جمعاً ِاف جمعاً ِإف 5
نساف 6   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف اإْلِ
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها لشديٌد َافال لشديٌد َأفال 8
 الراء وصالً  بترقيق بعِثرَ  بعِثرَ  9
 الراء وصالً  بترقيق لخبيرٌ  لخبيرٌ  11

 لخبيٌر القارعة لخبيٌر * بسم اهلل 11
لورش عند وصل السورتين في وجو 
)الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت(  

 لساكنينلتقاء اكسر نوف التنوين ال
 

  ( سورة القارعة 101 )
 

 بالتقليل قوالً واحداً ِاكِأدرِِ أدراؾ 3
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكِأدرِِ أدراؾ 10

 اكمهِِـألحاميٌة  * بسم اهللحاميٌة  11
لورش عند وصل السورتين في وجو 
  )الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت(
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 
  ( سورة التكاثر 102 )

 

 بالتقليل بخلٍف عنوِاكمهِِـأل ألهاكم 1
 الراء وصالً  بترقيق رَ المقابِ  المقابِرَ  2
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 ( سورة العصر 103 )
 

نساف ؛ خسٍر ِإال 2   بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااِلنساف ؛ خسٍر ِاال اإْلِ
 لو ثالثة البدؿ ءامنوا ءامنوا 3

 
  ( سورة اليمزة 104 )

 
 السين بكسر يحِسب يحَسب 3
 بالتقليل قوالً واحداً ِاكأدرِِ أدراؾ 5
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلفئدة اأْلَفئدة 7
 الهمزة واواً  بإبداؿ موصدة مْؤصدة 8

 ُممدََّدٍة الم * بسم اهللُممدََّدٍة  9
لورش عند وصل السورتين في وجو 
  )الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت(
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها

 
  ( سورة الفيل 105 )

 

 طيراً اَبابيل طيراً أَبابيل 3
بنقل حركة الهمزة للساكن الراء، و  بترقيق

  الذي قبلها
 الهمزة ألفاً  بإبداؿ ماكوؿ مْأكوؿ 5

 مأكوٍؿ إليالؼ مأكوٍؿ * بسم اهلل 5
لورش عند وصل السورتين في وجو 
  )الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت(

 اإلدغاـ
 

  ( سورة قريش 106 )
 

 ؿلو ثالثة البد إليالؼ إليالؼ 1
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قريٍش ِايالفهم قريٍش ِإيالفهم 1
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 لو ثالثة البدؿ إيالفهم إيالفهم 2
 لو ثالثة البدؿ وءامنهم وءامنهم  4

 يت•رخوٍؼ ا * بسم اهللخوٍؼ  4
لورش عند وصل السورتين في وجو 
  )الوصل دوف بسملة مع عدـ السكت(

 لذي قبلهابنقل حركة الهمزة للساكن ا
 

  ( سورة الماعون 107 )
 

 ؛ أرآيت يت•أر أرءيت 1
الهمزة الثانية، أو  بتسهيلوصاًل وجهاف: 

بإبدالها ألفاً مع المد المشبع، وقفًا: وجو 
 واحد وىو تسهيل الهمزة الثانية 

 الالـ بتغليظ َصاَلتهم َصاَلتهم 5
 لو ثالثة البدؿ يراءوف يراءوف 6

 
  ( سورة الكوثر 108 )

 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وانحِر ِاف وانحْر ِإف 2
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها ااَلبتر اأْلَبتر 3

 
 ( سورة الكافرون 109 )

 
 الراء بترقيق الكاِفُروف الكاِفُروف 1

 
 ( سورة النصر 110) 

 

 تبَّ ػػتواباً تَ  تواباً * بسم اهلل 3
تين في وجو لورش عند وصل السور 

دوف بسملة مع عدـ السكت(  )الوصل
 خفاءاإل
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 ( سورة المسد 111) 
 

 بالتقليل بخلٍف عنوِىِ ـأغنِِ أغنى   2

الالـ مع الفتح، وترقيقها مع  بتغليظِىِ ِـِسيْصلَِ سيْصَلى   3
 التقليل

 التاء بضم حمالُة  حمالَة  4

 مسٍد قل مسٍد * بسم اهلل 5
و لورش عند وصل السورتين في وج

دوف بسملة مع عدـ السكت(  )الوصل
 خفاءاإل

 
خالص 112 )  ( سورة اإل 

 
 الواو بهمز كفؤاً  كفواً  4
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها كفؤاً َاحد كفواً َأحد 4

 أحٌد قل أحٌد * بسم اهلل 4
لورش عند وصل السورتين في وجو 

دوف بسملة مع عدـ السكت(  )الوصل
 خفاءاإل

 
 سورة الفمق(  113 )

 
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها قَل َاعوذ قْل َأعوذ 1
 بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها غاسٍق ِاذا غاسٍق ِإذا 3
  بنقل حركة الهمزة للساكن الذي قبلها حاسٍد ِاذا حاسٍد ِإذا  5

 
  ( سورة الناس 114 )

 
 اكن الذي قبلهابنقل حركة الهمزة للس قَل َاعوذ قْل َأعوذ 1
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

األلف بعد الميم ورشحذؼ  مػَِلك مػاِلك 4  
 

 ( سورة البقرة 2) 
 

وألف بعدىا بضم الياء وفتح الخاء  عوفادِ ُيخَ  َدعوفَيخْ  9
 األوؿ موضعوبكسر الداؿ، كال

 بضم الياء وفتح الكاؼ وتشديد الذاؿ ُيَكذّْبوف َيْكِذبوف 10
 ياء اإلضافة بفتح إنَّْي َأعلم ًأعلم ~إنّْي 31
 بفتح ياء اإلضافة ِإنَي َأعلم و~لُكمُ  َأعلم ~لُكْم ِإني 33
 الذاؿ في التاء ـادغإب تَخذتُّمٱ تَخْذُتمٱ 51

 يُػْغَفرْ  نَػْغِفرْ  58
بياء مضمومة بدؿ النوف المفتوحة، وفتح 

 الفاء
 مع المد المتصل في الياء األولى بالهمز النبيئين النبيين 61
 بحذؼ الهمزة والصابين والصابئين 62
 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  67
 أدغم الذاؿ في التاء ُقَل اَتخذتُّم ُقْل أَتخْذُتم 80
 الجمع بزيادة ىمزة بعد األلف على خطيئاتو خطيئتو 81
 بتشديد الظاء َتظَّػ هروف َتظَػ هروف 85
 بالياء بدؿ التاء يعملوف تعملوف 85
 المتصل، وال يخفى مزة بدؿ الياءباله آءػػػػ  أنبػ أنبػيآء 91
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تخذتُّمٱ تخْذُتمٱ 92
 وقبل الالـ همزة مكسورة بعد األلفب ميكآئِلَ  ميكاؿَ  98
 أدغم الداؿ في الضاد فقد ضَّل فقْد َضل 108
 بفتح التاء وجـز الالـ َتسأؿْ  ُتسأؿُ  119
 اإلضافةبفتح ياء  عهدَى الظالمين عهدى الظالمين 124
 الخاء فتحب ذواتَّخَ ٱو ذواتَّخِ ٱو 125
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 بعد الواو األولى بزيادة ىمزة مفتوحةِىَوَأْوصِِ َوَوصَّى 132
 وخفف الصاد الثانية وأسكن الواو

 مع المد المتصل في الياء بالهمز وفػػػػ  النبي النبػيُّػوف 136
 بدؿ التاء بالياء يقولوف تقولوف 140
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 بإبداؿ الهمزة ياء مفتوحة لَيال لئال 150
 بالتاء بدؿ الياءِىترِِ يرى 165
 بسكوف الطاء، وال تخفى القلقلة ُخْطوات ُخُطوات 168
 بضم الراء فيهما، وال يخفى ترقيقها البرُّ ) معاً ( البرَّ ) معاً ( 177

بسكوف النوف دوف تشديد، فتكسر وصالً  ولػ كنِ  ولػ كنَّ  177
 لتقاء الساكنينال

 بالهمز، ومد المتصل باإلشباع والنبيئين والنبيػين 177

ـُ ِمْسكينٍ  184  فديُة طعاـِ َمَساكينَ  فديٌة طعا
بضم تاء ) فديُة ( بدوف تنوين، وكسر ميم 
) طعاـِ (، وبجمع ) َمَساكيَن ( مع فتح 

 النوف وصالً 

 ے؛ دعاف ےالداع الداِع ؛ دعافِ  186
: وصاًل: إثبات ياء زائدة فيهما، وقفاً 

 حذؼ الياء
 بفتح الياء ِبيَ  ِبي 186

 ولكِن الِبرُّ  ولكنَّ الِبرَّ  189
( فتكسر وصالً ولكنِ بتخفيف النوف في )

( ال لتقاء الساكنين، ورفع الراء في )البرُّ
 مع ترقيقها

 بفتح السين السَّلم السّْلم 208
 بسكوف الطاء، وال تخفى القلقلة خْطوات خُطوات 208
 بالهمز مع المد الواجب لنبيئينا النبيين 213
 برفع الالـ يقوؿُ  يقوؿَ  214
 بإدغاـ الداؿ في الظاء فقد ظَّلم فقْد ظَلم 231
 بسكوف الداؿ، وال تخفى القلقلة قْدره ) معاً ( قَدره ) معاً ( 236
 برفع التاء وصيةٌ  وصيةً  240
 برفع الفاء فيضاعُفو فيضاعَفو 245
 الخالصة بالصاد ويبصطْويبْصط 245
 بالهمز، مع المد المتصل لنبيءٍ  لنبيٍ  246
 بكسر السين ِإف و~عِسػيتمُ  عَسػيتْم ِإف 246
 بالهمز مع المد المتصل ِإف و~نبيُئهمُ  نبيُّهْم ِإف 247
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 بالهمز مع المد المتصل نبيُئهم نبيُّهم 248
 بفتح ياء اإلضافة منيَ  مني 249
 بفتح الغين َغرفة ُغرفة 249
 بكسر الداؿ وفتح الفاء وألف بعدىا ِدفَاعُ  َدَفعُ  251
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 وصاًل: أثبت األلف أنآ أحيي أنا أحيي 258
 بالراء بدؿ الزاي، ورقق الراء نُنِشرىا نُنِشزىا 259
 بضم الراء ِبُربوٍة َاصابها ِبَربوٍة َأصابها 265
 اؼبسكوف الك ػػاتُت اْكلهافػػػ   ُأُكلها اتتْ ػػفػػػ   265
 بالنوف بدؿ الياء، وجـز الراء ونكفرْ  ويكفرُ  271
 بكسر السين يحِسبهم يحَسبهم 273
 بضم السين ميُسرة ميَسرة 280
 بتشديد الصاد تصَّدَّقوا تَصدَّقوا 280
 برفع التاءين تجارٌة حاضرةٌ  تجارًة حاضرةً  282

هار الباء من ) بجـز الراء والباء، وإظ فيغفْر ؛ ويعذبْ  فيغفُر ؛ ويعذبُ  284
 يعذب ( عند الميم

 
 ( سورة آل عمران 3)  

 

 بالتاء بدؿ الياء ترونهم يرونهم 13
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےناتبعَ  نِ اتبعَ  20
 قرأ بالهمز، وإشباع المتصل، وثالثة البدؿ النبيئين النبيين 21
 بفتح ياء اإلضافة منيَ  مني 35
 فتح ياء اإلضافةب وإنَي ُأعيذىا وإني ُأعيذىا 36
 بتخفيف الفاء وََكَفَلها وََكفََّلها 37
 بزيادة ىمزة مضمومة، وإشباع المد زكرياء ) معاً ( زكريا ) معاً ( 37
 بزيادة ىمزة مضمومة، وإشباع المد زكرياء زكريا 38
 بالهمز، مع المد الواجب المتصل نبيئاً  نبياً  39
 بفتح ياء اإلضافة ليَ  لي 41
 بكسر ىمزة ) إنَي (، وفتح ياء اإلضافة إنىَ  و~ربُكمُ  أَني ربُكمْ  49

زاد ألف بعد الطاء وبعدىا ىمزة مكسورة  طآئِراً  طيراً  49
 بدؿ الياء، مع إشباع المتصل

 بفتح ياء اإلضافة مَن اَنصاريَ  مْن أَنصاري 52
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 بالنوف بدؿ الياء ُأجورىم و~مُ فنوفيهِ  ْم ُأجورىمفيوفيهِ  57
 بالهمز، مع المد الواجب المتصل النبيءُ  النبيُّ  68
 بكسر السين لتحِسبوه لتحَسبوه 78
 بالهمز، وإشباع المتصل النبوءة النبوَّة 79
 بفتح التاء والالـ، وسكوف العين تَػْعَلموف تُػَعلّْموف 79
 أبدؿ الهمزة ألفاً، وضم الراء يَامرُكمُ  يَْأمرَكمْ  80
 مع المتصل، وثالثة البدؿبالهمز،  النبيئين النبيّْين 80
 بالهمز، وإشباع المتصل، وثالثة البدؿ النبيئين النبيّْين 81
 بالنوف بدؿ التاء وزاد ألف بعدىا ءاتيناكم ءاتيتكم 81
 بإدغاـ الذاؿ في التاء وأخذتُّم وأخْذتُم 81
 بالتاء بدؿ الياء تبغوف يبغوف 83
 بالتاء بدؿ الياء تُرجعوف يُرجعوف 83
 بالهمز، وإشباع المتصل وثالثة البدؿ والنبيئوف لنبيُّوفوا 84
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 بفتح الحاء َحج ِحج 97
 اإلشباعب مد األلفبالهمز بدؿ الياء، و  ااَلنبئاء اأْلَنبياء 112
 بالتاء بدؿ الياء فيهما َتفعلوا ؛ ُتكفروه يَفعلوا ؛ ُيكفروه 115

ف ولو في الهمزة وجهاف: حذؼ األلَهآنتمَ؛َنتماَ ه أنتمػػػػػ  ى 119
 تسهيلها، أو إبدالها ألف مع اإلشباع

بكسر الضاد، وسكوف الراء، ويلـز معو  َيِضرْكم َيُضرُّكم 120
 ترقيق الراء

 بفتح الواو مسوَّمين مسوّْمين 125
 حذؼ ورش الواو ) على االستئناؼ ( سارعوا وسارعوا 133
 صلقرأ بالهمز وإشباع المت نػبػيءٍ  نبي   146

 قُِتلَ  قَاَتلَ  146
بضم القاؼ وحذؼ األلف بعدىا، وكسر 

 التاء
 األولى بكسر الميم ِمتم ُمتم 157
 بالتاء بدؿ الياء تجمعوف يجمعوف 157
 األولىبكسر الميم  أو و~ِمتمُ  ُمتْم أو 158
 بالهمز مع المد الواجب لنبيٍء َاف لنبي  أف 161
 ح الغينبضم الياء وفت يُػَغلَّ  يَػُغلَّ  161
 بكسر السين تحِسبن تحَسبن 169
 بضم الياء وكسر الزاي ُيْحزِنك َيْحُزنك 176
 بكسر السين يحِسبن يحَسبن 178
 بكسر السين يحِسبن يحَسبن 180
 مع المد الواجبوبالهمز بدؿ الياء،  ااَلنبئاء األنبياء 181
 بالياء بدؿ التاء، وبكسر السين يحِسبن تحَسبن 188
 قرأ بالتاء كحفصو بكسر السين،   تحِسبنهم َسبنهمتح 188
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 ( سورة النساء 4 )
 

 بتشديد السين تسَّاءلوف تَساءلوف 1
 بفتح الياء وحذؼ األلف التي بعدىا ِقَيماً  ِقياماً  5
 بضم التاء مع التنوين واحدٌة فلها واحدًة فلها 11
 أللفبكسر الصاد وياء بعدىا بدؿ ا يوِصي بها بها يوَصى   12
 بالنوف بدؿ الياء ندخلو يدخلو 13
 بالنوف بدؿ الياء ندخلو يدخلو 14
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 بفتح الهمزة والحاء وَأَحل وُأِحل 24
 برفع التاء تجارةٌ  تجارةً  29
 بفتح الميم َمدخالً  ُمدخالً  31
 بإضافة ألف بعد العين عاَقَدتَ  َعَقَدتْ  33
 برفع التنوين حسنةٌ  حسنةً  40
 بفتح التاء وتشديد السينِىِ َتسَّوِِّ وَّى  ُتسَ  42
 بالياء بدؿ التاء يكن تكن 73
 بحذؼ األلف السََّلمَ  السَّاَلـَ  94
 بفتح الراء، وبترقيقها وصالً  غيرَ  غيُر  95

 ؛ ىآنتم  نتمهاَ  أنتمػػػػػ  ى 109
حذؼ األلف ولو في الهمزة وجهاف: 
تسهيلها، أو إبدالها ألف مع اإلشباع 

 من التقاء الساكنينتخلصاً 
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل فقْد َضل 116

 َيصَّاَلَحا ُيْصِلَحا 128
بفتح الياء والصاد والالـ مع تشديد 

، ولو التغليظ ألف بعدىازيادة الصاد و 
 والترقيق في الالـ للفصل باأللف

 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل فقْد َضل 136
 بضم النوف وكسر الزاي نُػزّْؿَ  نَػزَّؿّ  140
 بفتح الراء الدَرؾ الدْرؾ 145
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 بالنوف بدؿ الياء، وأبدؿ الهمزة واواً  نوتيهم يْؤتيهم 152
 بفتح العين وتشديد الداؿ تَػَعدُّوا تَػْعُدوا 154
 بالنقل، وبالهمزة بدؿ الياء األنبػئاء  األنبػياء  155
 إلشباع في المد الواجببالهمز مع ا النبيئين النبيّْين 163
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ضَّلوا قْد َضلوا 167

 
 

 ( سورة المائدة 5 )
 

 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل  فقْد َضل 12
 بالهمزة بدؿ الياء مع المد المشبع  أنبػئاء  أنبػياء  20
  لو ىنا الفتح والتقليل رينجباِِجبارِين ؛  جبارِين 22
 بفتح ياء اإلضافة إنَى َأخاؼ خاؼإنْي أَ  28
 بفتح ياء اإلضافة إنَى أُريد إنْي أُريد 29
 بضم الياء وكسر الزاي ُيْحزِنكَ  َيْحُزنكَ  41
 بالهمز مع المد الواجب النبيئوف النبيّْوف 44
 )معاً(بسكوف الذاؿ  وااُلْذف بااُلْذف واأْلُُذف باأْلُُذف 45
 ولىبحذؼ الواو األ يقوؿُ  ويقوؿُ  53
 بدالين األولى مكسورة والثانية ساكنة يرتِددْ  يرتدَّ  54
 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  57
 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  58

بزيادة ألف بعد الالـ،  أيقرأ بالجمع،  ےرساالتِوِ  ورسالَتوُ  67
 مع صلتها بالياء كسر التاء والهاءوب

بنقل حركة  –للتخفيف  –قرأ ورش  والصابُوف والصابُِئوف 69
 الهمزة إلى الباء مع حذؼ الهمزة

 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ضَّلوا قْد َضلوا 77
 بالهمزة مع اإلشباع في المد الواجب والنبيءِ  والنبيّْ  81
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بضم ) فجزاء ( من غير تنوين، وكسر  فجزاُء مثلِ  فجزاٌء مثلُ  95
 الالـ في ) مثل (

ـُ  95 ـِ  كفارٌة طعا بضم ) كفارة ( من غير تنوين، وكسر  كفارُة طعا
 الميم في ) طعاـ(

 اسُتِحق اسَتَحق 107
بضم التاء وكسر الحاء، وضم ىمزة 

 الوصل عند البدء بها

 طائِراً  طيراً  110
زاد ألف بعد الطاء، وىمزة مكسورة بدؿ 

 الياء، مع ترقيق الراء
 بفتح ياء اإلضافة فإنَي ُأعذبو فإنْي ُأعذبو 115
 بفتح ياء اإلضافة  لَي َأف أف ليْ  116
 بفتح الميم يوـَ  يوـُ  119

 
نعام 6 )   ( سورة األ

 
 بفتح ياء اإلضافة إنَي ُأمرت إنْي ُأمرت 14
 بفتح ياء اإلضافة إنَي َأخاؼ إنْي َأخاؼ 15
 بنصب التاء، وبصلة ميم الجمع إال و~فتَنَتهمُ  فتَنُتهْم إال 23
 بضم الباء والنوف وفُ نكذُب ؛ ونك نكذَب ؛ ونكوفَ  27
 بضم الياء وكسر الزاي لُيحزُِنك لَيحُزُنك 33
 وتخفيف الذاؿ بإسكاف الكاؼ، ُيْكِذبونك ُيَكذّْبونك 33
 بكسر الهمزة فِإنو ) الموضع الثاني ( فأَنو ) الموضع الثاني ( 54
 بفتح الالـ سبيلَ  سبيلُ  55
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ضَّللت قْد َضللت 56

 لئَن اَنجْيَتنا لئْن أَنجانا 63
قرأ بحذؼ األلف التي بعد الجيم في ) 
 أنجانا (، وزاد ياء ساكنة وتاء مفتوحة

 بإسكاف النوف وتخفيف الجيم يْنِجيكم يَنجّْيكم 64
 والترقيق –وىو المقدـ  –لو التفخيم  حيراف حيراف 71
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 بفتح ياء اإلضافة اكأرِِإنَي  إنْي أراؾ 74
 بتخفيف النوف أتحاجوِني جونّْيأتحا 80
 بكسر التاء من غير تنوين درجاتِ  درجاتٍ  83
 بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف وزكرياء وزكريا 85
 بالهمز مع المد الواجب المتصل والنبوءة والنبوُّة 89

بزيادة ألف بعد الجيم وضم الالـ في )  وجاعُل الليلِ  وجعَل الليلَ  96
 ) الليل ( جاعل ( وكسرىا في 

 بتشديد الراء وخرَّقوا وخَرقوا 100
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 بكسر القاؼ وفتح الباء ِقَبالً  قُػُبالً  111
 بالهمز مع المد الواجب نبيءٍ  نبي   112
َزؿ منَػزَّؿ 114  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي منػْ
 قرأ بالجمع كلماتُ  كلمةُ  115
 بفتح الياء لََيضلوف لَُيضلوف 119
 بكسر الياء مع التشديد ميّْتاً  اً مْيت 122

بزيادة ألف بعد الالـ،  أيقرأ بالجمع،  ےرساالتِوِ  ورسالَتوُ  124
 مع صلتها بالياء كسر التاء والهاءوب

 بكسر الراء حرِجاً  حَرجاً  125
 بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 128
 بإدغاـ التاء في الظاء حرمت ظُّهورىا حرمْت ظُهورىا 138
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ضَّلوا قْد َضلوا 140
 بإسكاف الكاؼ مختلفاً اُْكلو مختلفاً ُأُكلو 141
 بكسر الحاء ِحصاده َحصاده 141
 بإسكاف الطاء، وال تخفى القلقلة خْطوات خُطوات 142
 التاء في الظاءإدغاـ ب حملت ظُّهورُىما حملْت ظُهورُىما 146
 يد الذاؿبتشد تذَّكروف تذَكروف 152
 بفتح ياء اإلضافة ربَي ِإلى ربْي ِإلى  161
 فتح القاؼ، وكسر الياء مع تشديدىا قَػيّْماً  ِقػَيماً  161

ِآْيِحيِِـاَيِ؛ِومحيِِـوم ومحيايَ  162
لو وجهاف: بفتح ياء اإلضافة وصالً 

وتكوف وقفاً من باب العارض للسكوف، 
 والوجو الثاني بإسكانها وصالً ووقفاً 

 بفتح ياء اإلضافة ومماتيَ  اتيْ ومم 162
 وصاًل: مد األلف مداً مشبعاً  وأنآ أوؿ وأنا أوؿ 163
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 ( سورة األعراف 6 )
 

 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 3
 بفتح السين ولباسَ  ولباسُ  26
 بكسر السين ويحِسبوف ويحَسبوف 30
 بضم التنوين خالصةٌ  خالصةً  32
 دؿ الباء وضم الشينبالنوف ب نُشراً  بْشراً  57
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 57
 بفتح ياء اإلضافة إنَي َأخاؼ إنْي َأخاؼ 59
 بالصاد الخالصة بصطة طةبصْْ 69
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 بالهمز مع المد الواجب المتصل نبيءٍ  نبي   94

 أَو اَمن أَو َأمن 98
نقل حركة ىمزة ) أمن بإسكاف الواو ثم 
و الواو، مع حذؼ وى ( للساكن قبلها

 الهمزة
 بياء مفتوحة مشددة بدؿ األلف حقيٌق عليَّ  حقيٌق على   105
 بإسكاف ياء اإلضافة معْي  معيَ  105
 في )أرجو(بكسر الهاء وصلتها  وأخاه ےأرِجوِ  أرِجْو وأخاه 111
 بفتح الالـ وتشديد القاؼ تَػَلقَّفُ  تَػْلَقفُ  117

َامنتمءاَ  َءامنتم 123

مفتوحة لتصبح ثالث بزيادة ىمزة 
ىمزات ) أأأمنتم ( فاألولى لالستفهاـ 
اإلنكاري وىي محققة، والثانية ىمزة 
أفعل وىي مسهلة، والثالثة فاء للكلمة 

 وىي مبدلة لجميع القراء

 وضم التاء ،وإسكاف القاؼ ،بفتح النوف سنَػْقُتلُ  سنُػَقتّْلُ  127
 دوف تشديد، وال تخفى القلقلة

 وضم التاء ،وإسكاف القاؼ ،بفتح الياء ْقػُتلوفيػَ  يُػَقػتّْلوف 141
 دوف تشديد، وال تخفى القلقلة

 وصاًل: أثبت األلف مع المد المشبع وأنآ أوؿ وأنا أوؿ 143
 (اإلفراد)بحذؼ األلف التي بعد الالـ  برسالتي برساالتي 144
 بإدغاـ الداؿ في الضاد قد ضَّلوا قْد َضلوا 149
 بفتح ياء اإلضافة َي َأعجلتمبعد بعدْي َأعجلتم 150
 بفتح ياء اإلضافة عذابَي ُأصيب عذابْي ُأصيب 156
 بالهمز، مع المد الواجب النبيءَ  النبيَّ  157
 بالهمز مع المد الواجب المتصل النبيءِ  النبيّْ  158
 بالتاء بدؿ النوف مع ضمها، وبفتح الفاء تُػْغَفرْ  نَػْغِفرْ  161
 ضم التاءب خطيئاُتكم خطيئاِتكم 161
 بضم التاء معِذرٌَة ِالى معِذرًَة ِإلى 164



 ة للجزء التاسعالقسم الثالث/ الكلمات الفرشي                                            الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف    

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 584      

 

 

بكسر الباء وبعدىا ياء ساكنة مدية، ومن  بِيس بَئيس 165
 غير ىمز

 ذرياتِِهم ذريتَػُهم  172
وزيادة  ،كسر التاء والهاءأي ببالجمع، 

 بعد الياءألف 
 بإظهار الثاء يلهْث َذلك يلهث ذَّلك 176
 بدؿ الياء بالنوف ونذرىم ويذرىم 186

 ِشرَْكاً  ُشرََكاءَ  190
بكسر الشين وإسكاف الراء وتنوين 
 الكاؼ، مع حذؼ األلف والهمزة

 بسكوف التاء وفتح الباء يْتَبعوكم يتَِّبعوكم 193
 بضم الياء وكسر الميم يُِمدونهم يَُمدونهم 202

 
 ( سورة األنفال 8 )

 
 بفتح الداؿ مرَدفين مرِدفين 9
 بسكوف الغين وبتخفيف الشين ِشيكميغْ  يَغشّْيكم 11
 لو فتح الواو وتشديد الهاء وتنوين النوف مَوىّْنٌ  مْوِىنُ  18
 بفتح الداؿ كيدَ  كيدِ  18
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بياءين مخففتين األولى مكسورة والثانية  حِييَ  حيَّ  42
 مفتوحة

 فتح ياء اإلضافة فيهما ؛ أنَي أخاؼ ىِ أرِِإنَي  أخاؼ  ~؛ أني أرى   ~إني 48
 بالتاء بدؿ الياء وبكسر السين تحِسبن يحَسبن  59
 بالهمز مع المد الواجب المتصل النبيءُ  النبيُّ  64
 بالهمز مع المد الواجب المتصل النبيءُ  النبيُّ  65
 بالتاء بدؿ الياء تكن منكم مئة يكن منكم مئة 65
 بضم الضاد ُضعفاً  َضعفاً  66
 تاء بدؿ الياءبال تكن منكم مئة يكن منكم مئة 66
 بالهمز مع المد الواجب المتصل لنبيءٍ  لنبي   67
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّم أخْذتُم 68
 بالهمز مع المد الواجب المتصل النبيءُ  النبيُّ  70

 
 ( سورة التوبة 9)  

 

 بضم الراء من غير تنوين، وترقيقها عزيرُ  عزيرٌ  30
 وضم الهاءبحذؼ الهمزة  يضاُىوف يضاِىُئوف 30

بإبداؿ الهمزة ياًء وأدغم الياء التي قبلها  النسيُّ  النسيءُ  37
 فيها ليصير النطق بياء مشددة

 بفتح الياء وكسر الضاد َيِضل ُيَضل 37
 بالهمز مع المد الواجب النبيءَ  النبيَّ  61
 بإسكاف الذاؿ ُأْذف ) معاً ( ُأُذف ) معاً ( 61
 بدؿ النوف، وفتح الفاء بياء مضمومة يُػْعفَ  نَػْعفُ  66

 تُػَعذَّبْ  نُػَعذّْبْ  66
بالتاء بدؿ النوف، وفتح الذاؿ مع بقاء 

 التشديد
 بضم التنوين طائفةٌ  طائفةً  66
 بالهمز مع المد الواجب المتصل النبيءُ  النبيُّ  73
 بإسكاف ياء اإلضافة معْي عدواً  معَي عدواً  83
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 بضم الراء  قُربة قْربة 99

بالجمع، أي بواو مفتوحة قبل األلف،  َصَلواِتك كَصاَلتَ  103
 تغليظ الالـلو و  ،كسر التاءو 

 قرأ بدوف الواو الذين والذين 107
 بضم الهمزة وكسر السين فيهما ُأسّْسَ  َأسََّس ) معاً ( 109
 بضم النوف بنيانُو ) معاً ( بنيانَو ) معاً ( 109
 بضم التاء تُقطع َتقطع 110
 بالهمز، مع المد الواجب المتصل لنبيءِ ل للنبيّْ  113
 بالهمز، مع المد الواجب المتصل النبيءِ  النبيّْ  117
 بالتاء بدؿ الياء تزيغ يزيغ 117

 ( سورة يونس 10) 

بكسر السين وحذؼ األلف وإسكاف  لِسْحرٌ  لساِحرٌ  2
 الحاء، وترقيق الراء وصالً 

 بتشديد الذاؿ تذَّكَّروف تذَكَّروف 3
 بالنوف بدؿ الياء نفصل يفصل 5

 لْى َأف ؛ نفسْي ِإف ؛ 15
 إنْي َأخاؼ 

 لَى َأف ؛ نفسَي ِإف ؛ 
 بفتح ياء اإلضافة فيهما إنَي َأخاؼ

 بضم العين متاعُ  متاعَ  23
 قرأ بالجمع كلماتُ  كلمتُ  33
 بفتح الهاء ال يَػَهدّْي ال يَِهدّْي 35
 بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 45
 بفتح ياء اإلضافة وربَي إنو نووربْي إ 53
 بضم الياء وكسر الزاي ُيْحزِنك َيْحُزنك 65
 بفتح الياء لَيِضلوا لُيِضلوا 88
 قرأ بالجمع كلماتُ  كلمتُ  96
 بفتح النوف الثانية، وتشديد الجيم نُػَنجّْ  نُػْنجِ  103

 

 ( سورة ىود 11) 
 بفتح ياء اإلضافة  فإنَي أخاؼ فإنْي أخاؼ 3
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 ( سورة ىود   11) 
 

 

 بفتح ياء اإلضافة عنَي إنو إنو ~عني 10
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 24
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 26
 بفتح العين وتخفيف الميم فَػَعِمت فَػُعمّْت 28
 بفتح ياء اإلضافة اكمأرِِولكنَي  أراكم ~ولكني 29
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 30
 بفتح ياء اإلضافة إنَي إذاً  إذاً  ~إني 31
 بفتح ياء اإلضافة نصحَي إف إف ~نصحي 34
 بكسر الالـ من غير تنوين كلِ  كلٍ  40
 بضم ميمِاىاِجرِِـمُِِاهاِجرِ ـمِ  41
 بكسر الياء مع بقاء التشديد يا بنيّْ  يا بنيَّ  42
 بإظهار الباء اركْب َمعنا اركب مَّعنا 42

بفتح الالـ وتشديد النوف مكسورة،  ےنّْ تسألَ  تسأْلنِ  46
 وإثبات ياء زائدة وصالً وحذفها وقفاً 

 بفتح ياء اإلضافة إنَي َأعظك َأعظك ~إني 46
 بفتح ياء اإلضافة إنَي َأعوذ َأعوذ ~إني 47
 بفتح باء اإلضافة فطرنَي أفال أفال ~فطرني 51
 بفتح ياء اإلضافة إنَي ُأشهد ُأشهد ~إني 54
 بفتح الميم  يوَمئٍذ ِاف ٍذ ِإفيوِمئ 66

، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصاًل: بتنوين  كفروا  ثَُموداً  كفروا  ثَُموَداْ  68
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

 بضم الباء يعقوبُ  يعقوبَ  71
 باإلشماـ س يء سيء 77
 بفتح ياء اإلضافة ضيفَي أليس أليس ~ضيفي 78
 القطعبهمزة وصل بدؿ ىمزة  فٱسر فَأسر 81

 ~أراكم ؛ إني ~إني 84
 أخاؼ

 بفتح ياء اإلضافة فيهما ؛ إنَي أخاؼ اكمأرِِإنَي 
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 بالجمع، أي بواو مفتوحة قبل األلف أَصَلواُتك أصاَلُتك 87
 بفتح ياء اإلضافة توفيقَي إال إال ~توفيقي 88
 بفتح ياء اإلضافة شقاقَي أف أف ~شقاقي 89
 ء اإلضافةبفتح يا أرىطَي أعز أعز ~أرىطي 92
 بإدغاـ الذاؿ في التاء واتخذتُّموه واتخْذُتموه 92
 زائدة وصالً  أبدؿ الهمزة ألفاً، وأثبت ياء ےيات يْأتِ  105
 بفتح السين َسعدوا ُسعدوا 108
 بإسكاف النوف، وتخفيف الميم َلَما كاّلً وإْف   َلمَّا كاّلً وإفَّ   111

 

 ( سورة يوسف 12 )
 

 كسر الياء مع بقاء التشديدب يا بنيّْ  يا بنيَّ  5
 قرأ بالجمع بدؿ اإلفراد غيابات غيابت 10
 بكسر العين وصالً  يرتعِ  يرتعْ  12

 لَُيْحزِننَي أف أف ~لََيْحُزنني 13
بضم الياء وكسر الزاي، وفتح ياء 

 اإلضافة
 قرأ بالجمع غيابات غيابت 15
 ح الياءبزيادة ألف بعد الراء وبفتِيـــ ـبشرِايَِ ػػبشرى  يػ   19
 بكسر الهاء ِىيت َىيت 23
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أحسن أحسن ~ربي 23
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أراني ) معاً ( أراني ) معاً ( ~إني 36

 أعِصُر ؛ ~أراني 36
 أحمل  ~أراني 

 بفتح ياء اإلضافة أحمل  يَِـانأرِِأعِصُر ؛  يَِـانأرِِ

 ة بفتح ياء اإلضاف ربَي إني إني ~ربي 37
 بفتح ياء اإلضافة ءاباءَي إبراىيم إبراىيم ~ءاباءي 38
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أرى أرى ~إني 43
 بإثبات األلف مع المد المشبع وصالً  أنآ أُنبئكم أنا أُنبئكم 45
 بفتح ياء اإلضافة لعلَي أرجع أرجع ~لعلي 46
 وال إبداؿ فيهابإسكاف الهمزة،  دْأباً  دأَباً  47
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 بفتح ياء اإلضافة نفسَي إف ؛ ربَي إف إف ~إف ؛ ربي ~نفسي 53
 بفتح ياء اإلضافة أنَي أوفي أوفي ~أني 59

بتاء مكسورة بدؿ النوف وحذؼ األلف  لفتيِتو لفتيانو 62
 التي قبلها

بكسر الحاء وسكوف الفاء، وحذؼ  ِحْفظاً  َحاِفظاً  64
 األلف

 بفتح ياء اإلضافة إنَي أنا  أنا ~إني 69
 وصاًل: بإثبات األلف مع المد المشبع  أنآ أخوؾ أنا أخوؾ 69
 بكسر التاء دوف تنوين درجاتِ  درجاتٍ  76
 بفتح ياء اإلضافة فيهما لَي أبَي أو أو ~أبي ~لي 80
 بفتح ياء اإلضافة  وحزنَي إلى إلى ~وحزني 86
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أعلم أعلم ~إني 96
 فتح ياء اإلضافة ب ربَي إنو إنو ~ربي 98
 بفتح ياء اإلضافة  بَي إذ ؛ إخوتَي إف إف ~إذ ؛ إخوتي ~بي 100
 بفتح ياء اإلضافة سبيلَي أدعوا أدعوا ~سبيلي 108
 بالياء بدؿ النوف، وفتح الحاءِىِ ِـِيُوحَِ نُوِحي 109
 بتشديد الذاؿ ُكذّْبوا ُكِذبوا 110

 فنُػْنِجيْ  فُنجّْيَ  110
والثانية ساكنة،  بنونين األولى مضمومة

 مع تخفيف الجيم وإسكاف الياء
 
 

 ( سورة الرعد 13) 
 

 بتنوين الكسر وزرٍع ونخيٍل صنوافٍ  وزرٌع ونخيٌل صنوافٌ  4
 بكسر الراء وغيرِ  وغيرُ  4
 بالتاء بدؿ الياءِتسِقـىِ  يسقى   4
 بإسكاف  الكاؼ ااُلْكل اأْلُُكل 4
 اإلخبار ) أي بهمزة واحدة (ب إنا أءنا 5
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 بإدغاـ الذاؿ في التاء قَل َافاتخذتُّم قْل أفاتخْذُتم 16
 بالتاء بدؿ الياء توقدوف يوقدوف 17
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّهم أخْذتُهم 32
 بفتح الصاد وَصدوا وُصدوا 33
 بإسكاف الكاؼ أْكلها أُكلها 35
 بفتح الثاء وتشديد الباء ويثَبّْت ويْثِبت 39
 بفتح الكاؼ وألف بعدىا وكسر الفاء َكاِفرُ ال الُكفارُ  42

 
 

 ( سورة إبراىيم 14) 
 

 بضم الهاء اهللُ  اهللِ  2
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےوعيد وعيدِ  14
 قرأ بالجمع، أي بفتح الياء وألف بعدىا الرياح الريح  18
 بإسكاف ياء اإلضافة كاف ليْ  كاف ليَ  22
 بإسكاف الكاؼ أْكلها أُكلها 25
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أسكنت أسكنت ~إني 37
 بإثبات ياء زائدة وصاًل، مع ثالثة البدؿ ےدعاء دعاءِ  40
 بكسر السين تحِسبن تحَسبن 42
 بكسر السين تحِسبن تحَسبن 47
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 ( سورة الحجر 15 )
 

 بتاء مفتوحة بدؿ النوف، وفتح الزاي تَػنَػزَّؿُ  نُػنَػزّْؿُ  8
 بضم التاء المالئكةُ  المالئكةَ  8
 همابفتح ياء اإلضافة في عبادَي أنَي أنا أنا ~أني ~عبادي 49
 كسر النوفب تبشُّْروفِ  تبشُّْروفَ  54
 بهمزة وصل بدؿ ىمزة القطع فٱسر فأسر 65
 بفتح ياء اإلضافة بناتَي إف إف ~بناتي 71
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أنا أنا ~إني 89

 

 

 ( سورة النحل 16 )
 

 بفتح الميم والنجوـَ  وـُ والنج 12
 بتنوين الكسر مسخراتٍ  مسخراتٌ  12
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 17
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 20
 بكسر النوف تشآقوفِ  تشآقوفَ  27
 بضم الياء، وفتح الداؿِيـُْهَدىِِ  يَػْهِدي 37

ِيوَحـِىِ  نوِحي 43
وإبداؿ بالياء بدؿ النوف، وفتح الحاء، 

 لياء األخيرة ألفاً ا
 بكسر الراء، وال يخفى ترقيقها ُمْفِرطوف ُمْفَرطوف 62
 بفتح النوف َنسقيكم ُنسقيكم 66
 بفتح العين ظَعنكم ظْعنكم 80
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 90
 بالياء بدؿ النوف وليجزين ولنجزين 96
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 ( سورة اإلسراء 17) 
 

 القاؼبضم  بالُقسطاس بالِقسطاس 35

بفتح الهمزة وبتاء مربوطة بعدىا مع  سيَئةً  سيُئوُ  38
 تنوين الفتح

 بالتاء بدؿ الياء تقولوف يقولوف 42
 بالياء بدؿ التاء يسبح لو تسبح لو 44
 باإلخبار إنا أِءنا 49
 مع المد الواجب قرأ بالهمز النبيئين النبيّْين 55
 ائدة وصاًل في )أخرتن(إثبات ياء ز ب ےلئَن َاخرتن لئْن َأخرتنِ  62
 بإسكاف الجيم، وال تخفى القلقلة ورْجلك ورِجلك 64

بفتح األلف وسكوف الالـ وحذؼ األلف  َخْلفك ِخاَلفك 76
 بعدىا

 تُػَفجّْرَ  تَػْفُجرَ  90
بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مع 

 التشديد، وترقيق الراء وصالً 
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالمهتد المهتدِ  97
 باإلخبار إنا أِءنا 98
 بفتح ياء اإلضافة ربَي إذاً  إذاً  ~ربي 100

 
 ( سورة الكيف 18 )

 
 بترؾ السكت وإخفاء التنوين عوجاً قيماً  قيماً  سعوجاً  1
 بفتح الميم وكسر الفاء َمرِفقاً  ِمرَفقاً  16
 بتشديد الزاي تزَّاور تَزاور 17
 وصالً  بإثبات ياء زائدة ےالمهتد المهتِد  17
  بكسر السين أيقاظاً  و~وتحِسبهمُ  وتحَسبهْم أيقاظاً  18
 بتشديد الالـ لملّْئت لمِلئت 18
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أعلم أعلم ~ربي 22
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 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےيهدين يهدينِ  24
 إسكاف الكاؼ ب ءاتُت اْكلها ءاتْت ُأُكلها 33
 بضم الثاء والميم ثُُمر ثََمر 34
 بإثبات األلف وصاًل مع المد المشبع أنآ َأكثر أنا َأكثر 34
 بزيادة ميم بعد الهاء منهما منها 36
 بفتح ياء اإلضافة بربَي أحداً  أحداً  ~بربي 38
 بإثبات األلف وصاًل مع المد المشبع أنآ َأقل أنا َأقل 39
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أف أف ~ربي 40

 ےيوتين يْؤتينِ  40
لهمزة واواً، وإثبات ياء زائدة بإبداؿ ا

 وصالً 
 بضم الثاء والميم بُثُمره بَثَمره 42
 بفتح ياء اإلضافة بربَي أحداً  أحداً  ~بربي 42
 بضم القاؼ عُقباً  عْقباً  44
 بكسر القاؼ وفتح الباء ِقَبالً  قُػُبالً  55
 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  56
 الالـبضم الميم وفتح  ِلُمهَلكهم ِلَمهِلكهم 59
 بكسر الهاء، وبالتقليل بخلٍف عنو نيوِ أنساِِ أنسانيوُ  63
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےنبغ نبغِ  64
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےتعلمن تعلمنِ  66
 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  67
 بفتح ياء اإلضافة ستجدنَي إف إف ~ستجدني 69
 النوف بفتح الالـ، وتشديد تسئَلنّْي تسئْلِني 70
 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  72
 بزيادة ألف بعد الزاي، وتخفيف الياء زاكِيةً  زكيَّةً  74
 بضم الكاؼ  نُكراً  نْكراً  74
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 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  75
 بتخفيف النوف لدِني لدنّْي 76
 بإدغاـ الذاؿ في التاء لتخذتَّ  لتخْذتَ  77
له يْبِدلهما 81  الباء وتشديد الداؿ بفتح مايَبدّْ
 بهمزة وصل بدؿ القطع، وشدد التاء تَّبعٱف فأَْتبع 85
 بضم الكاؼ  نُكراً  نْكراً  87
 بضم الهمزة من غير تنوين جزاءُ  جزاًء  88
 بهمزة وصل بدؿ القطع، وشدد التاء تَّبعٱ أَْتبع 89
 بهمزة وصل بدؿ القطع، وشدد التاء تَّبعٱ أَْتبع 92
 بضم السين مع بقاء التشديد السُّدين سَّدينال 93
) معاً ( أبدؿ الهمزة ألفاً   ياجوج وماجوج يْأجوج ومْأجوج 94  

 بضم السين ُسداً  َسداً  94
 حذؼ األلف والهمزة، وبتنوين الكاؼ دكاً  دكاء 98
 ياء اإلضافة بفتح دونَي َأولياء َأولياء ~دوني 102
 بكسر السين يحِسبوف يحَسبوف 104
  بهمز الواو ىزؤاً ِاف ىزواً ِإف 106
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 بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف  زكرياَء  زكريا  2
 بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف  زكرياُء  زكريا  7
 بضم العين ُعتياً  ِعتياً  8
 ياء اإلضافة بفتح ِلَي ءاية ءاية ~ِلي 10
 اإلضافة ياء بفتح إنَي أعوذ أعوذ ~إني 18
 أبدؿ الهمزة ياًء مفتوحة لَيهب أَلىب 19
 بكسر النوف ِنسياً  َنسياً  23
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 التاء والقاؼ، وتشديد السين بفتح َتسَّاَقْط  ُتَساِقطْ  25
 قرأ بالهمز، مع المد الواجب نبيئاً  نبياً  30
 بضم الالـِقولُِ قوؿَ  34
 الهمزة بفتح وَأف وِإف 36
 مع المد الواجب بالهمز، نبيئاً  نبياً  41
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 45
 ياء اإلضافة بفتح ربَي إنو إنو ~ربي 47
 قرأ بالهمز، مع المد الواجبِنبيئاًِ نبياً  49
 بكسر الالـ مخِلصاً  مخَلصاً  51
 قرأ بالهمز، مع المد الواجب نبيئاً  نبياً  51
 لواجبقرأ بالهمز، مع المد ا نبيئاً  نبياً  53
 قرأ بالهمز، مع المد الواجب نبيئاً  نبياً  54
 قرأ بالهمز، مع المد الواجب نبيئاً  نبياً  56
 قرأ بالهمز، مع المد الواجب النبيئين النبيّْين 58
 بضم الجيم ُجثياً  ِجثياً  68
 بضم العين ُعتياً  ِعتياً  69
 بضم الصاد ُصلياً  ِصلياً  70
 مبضم الجي ُجثياً  ِجثياً  72
 بالياء بدؿ التاء يكاد تكاد 90
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 ( سورة طو 20 )
 

 بإمالة الهاء إمالة كبرىِهِ ــط طػػو 1

10 
 ~ءانست ؛ لعلي ~إني

 ياء اإلضافة فيهما بفتح إنَي ءانست ؛ لعلَي ءاتيكم ءاتيكم

 ياء اإلضافة  بفتح إنَي أنا أنا ~إني 12
 غير تنوين من ِىِ طوِِ طوىً  12
 ياء اإلضافة  بفتح إننَي أنا ناأ ~إنني 14
 ياء اإلضافة  بفتح لذكرَي إف  إف ~لذكري 14
 ياء اإلضافة بفتح لَي أمري أمري ~لي 26
 ياء اإلضافة بفتح عينَي إذ إذ ~عيني 39
 ياء اإلضافة  بفتح لنفسَي ٱذىب لنفسي ٱذىب 41
 ياء اإلضافة  بفتح ذكرَي ٱذىبا ذكري ٱذىبا 42
 بكسر الميم، وزيادة ألف بعد الهاء اداً ِمه َمهداً  53
 بكسر السين  ىِِِسو ُسوىً  58
 الياء والحاء بفتح فَيسَحتكم فُيسِحتكم 61
 النوف مع التشديد بفتح قالوا إفَّ  قالوا إفْ  63
 الالـ، وتشديد القاؼ  بفتح تَلقَّف تْلَقف 69

َامنتمءاَ  َءامنتم 71

بزيادة ىمزة مفتوحة لتصبح ثالث 
) أأأمنتم ( فاألولى لالستفهاـ  ىمزات

اإلنكاري وىي محققة، والثانية ىمزة 
أفعل وىي مسهلة، والثالثة فاء للكلمة 

 وىي مبدلة لجميع القراء

بهمزة وصل بدؿ القطع في ) أسر (،  أِف ٱسر أْف َأسر 77
 لتقاء الساكنينفتكسر النوف ال

 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےتتبعن تتبعنِ  93
 ياء اإلضافة بفتح برأسَي إني إني ~يبرأس 94
 بكسر الهمزة وِإنك وأَنك 119
 ياء اإلضافة بفتح ىِ َأعمِِحشرتنَي  أعمى   ~حشرتني 125
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 ( سورة األنبياء 21) 
 

بضم القاؼ وبحذؼ األلف وإسكاف  ُقْل رَّبي قَاَؿ ربي 4
 الالـ، مع إدغاـ الالـ في راء ) ربي (

 بإبداؿبدؿ النوف، وفتح الحاء، و  بالياءِىِ ِـِيُوحَِ نُوِحي 7
 التقليل بخلٍف عنوبالياء األخيرة ألفاً، و 

 التاء في الظاء بإدغاـ كانت ظَّالمة كانْت ظَالمة 11
 ياء اإلضافة بإسكاف معيْ  معيَ  24

ِىِ ِـِيُوحَِ نُوِحي 25
 بإبداؿبالياء بدؿ النوف، وفتح الحاء، و 

 والتقليل بخلٍف عنبالياء األخيرة ألفاً، و 
 ياء اإلضافة بفتح إنَي إلػ و  إلػ و ~إني 29
  الواو همزب ىزؤاً َاىذا ىزواً َأىذا 36
 بضم الالـ مثقاؿُ  مثقاؿَ  47
 بالياء بدؿ التاء ليحصنكم لتحصنكم 80
 بزيادة ىمزة مفتوحة زكرياءَ  زكريآ 89
 الهمزة ألفاً فيهما بإبداؿ ياجوج وماجوج يْأجوج ومْأجوج 96
 قرأ باإلفراد للكتاب للكتب 104

بضم القاؼ، وحذؼ األلف وسكوف  ُقْل رَّب قَاَؿ َرب 112
 الالـ، وال يخفى إدغاـ الالـ في الراء

 
 

 ( سورة الحج 22 )
 

 بكسر الالـ لِيقطع ْليقطع 15
 بحذؼ الهمزة والصابين والصابئين 17
 بتنوين الضم بدؿ الفتح سواءٌ  سواءً  25
 بات ياء زائدة وصالً بإث ےوالباد والبادِ  25
 بكسر الالـ ثم ِلقضوا ثم ْليقضوا 29
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 الخاء وتشديد الطاء بفتح فتَخطَّفو فتْخطَفو 31
 بكسر الداؿ وفتح الفاء، زيادة ألف ِدفَاع َدْفع 40
 بتخفيف الداؿ لهِدمت لهدّْمت 40
 الذاؿ بالتاء بإدغاـ أخذتُّهم أخْذتُهم 44
 ئدة وصالً بإثبات ياء زا ےنكير نكيرِ  44
 الذاؿ بالتاء بإدغاـ أخذتُّها أخْذتُها 48
 قرأ )نبي( بالهمز، مع المد الواجب  نبيٍء ِاال نبي  ِإال 52
 الميم بفتح َمدخالً  ُمدخالً  59
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 62
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 ( سورة المؤمنون 23 )
 

 بكسر السين ِسيناء َسيناء 20
 النوفبفتح  َنسقيكم ُنسقيكم 21
 بكسر الالـ من غير تنوين مع التشديد كلّْ  كل   27
 بضم الراء رُبوة رَبوة 50
 بفتح الهمزة وأف وإف 52
 بكسر السين يحِسبوفأ أيحَسبوف 55
 بضم التاء وكسر الجيم تُهِجروف َتهُجروف 67
 باإلخبار إنا َأِءنا 82
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 85
 ضم الميمب عالمُ  عالمِ  92
 بفتح ياء اإلضافة لعلَي َأعمل أعمل ~لعلي 100
 بإدغاـ الذاؿ في التاء فاتخذتُّموىم فاتخْذُتموىم 110
 بضم السين ُسخرياً  ِسخرياً  110
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 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 1
 بفتح العين أربعَ  أربعُ  6
 ي، واإلدغاـ جلبإسكاف النوف أفْ  أفَّ  7
 بضم التاء لعنتُ  لعنتَ  7
 بضم التاء  والخامسةُ  والخامسةَ  9
 بإسكاف النوف أفْ  أفَّ  9
 بكسر الضاد غِضب غَضب 9
 بضم الهاء اهللُ  اهللِ  9
 بكسر السين تحِسبوه تحَسبوه 11
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 بكسر السين تحِسبونو تحَسبونو 15
 قلقلة، وال تخفى البإسكاف الطاء خْطوات )معاً( خُطوات )معاً( 21
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 27
 بفتح الياء مع تشديدىا مبيَّنات مبيّْنات 34
 بكسر السين يحِسبو يحَسبو 39
 بفتح الياء مع تشديدىا مبيَّنات مبيّْنات 46
 بكسر القاؼ وصلة الهاء ےويتِقوِ  ويتْقوِ  52
 بكسر السين تحِسبن تحَسبن 57

 
 

  ( سورة الفرقان 25 )
 

 بالنوف بدؿ الياء نحشرىم يحشرىم 17
 بالياء بدؿ التاء يستطيعوف تستطيعوف 19
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 بتشديد الشين تشَّقق تَشقق 25
 بإدغاـ الذاؿ في التاء اتخذتُّ  اتخْذُت  27
 بفتح ياء اإلضافة قومَي اتخذوا قومْي اتخذوا 30
 بالهمز، وال يخفى المد الواجب نبيءٍ  نبي   31

؛ دغاـ، وال يخفى اإلفتحالوصاًل: بتنوين  ػػػبػػػ  َوثَُموداً وأصح ػػػبػػػ  ْا وأصحَوثَُمودَ  38
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

 بهمز الواو ىزؤاً  ىزواً  41
 بكسر السين تحِسب تحَسب 44
 بالنوف بدؿ الباء، وضم الشين ُنُشراً  ُبْشراً  48
 ترقيق الراء بضم الياء وكسر التاء، ولو يُقِتروا يَقُتروا 67
 بكسر الهاء دوف صلة فيوِ  ےفيوِ  69
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 بفتح ياء اإلضافة إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 12
 بإدغاـ الذاؿ في التاء اتخذتَّ  اتخْذَت  29
 بكسر الهاء وصلتها  ےأرجوِ  أرجْو  36
 بفتح الالـ وتشديد القاؼ تَػَلقَّفُ  تَػْلَقفُ  45
 ( سربهمزة وصل بدؿ القطع في ) أ سرٱأِف  أْف َأسر 52
 بفتح ياء اإلضافة بعبادَي إنكم  إنكم ~بعبادي 52
 بحذؼ األلف حذروف حاذروف 56
 بإسكاف ياء اإلضافة معيْ  معيَ  62
 بفتح ياء اإلضافة لَي إال إال ~لي 77
 بفتح ياء اإلضافة ألبَي إنو إف ~ألبي 86
 إلضافةبفتح ياء ا إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 135



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء التاسع عشر                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 لمدنيا

 البيان

 

                                                                                                                 612      

 

 

 بحذؼ األلف فرىين فارىين 149

 لَػػيػػكةَ  لْػػئَػػيكةِ  176
بفتح الالـ وبدوف ىمزة بعدىا، ونصب 

التاء، وال يخفى أف ىمزة الوصل 
 محذوفة

 بضم القاؼ بالُقسطاس بالِقسطاس 182
 بإسكاف السين كْسفاً  كَسفاً  187
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أعلم أعلم ~ربي 188
 بالفاء بدؿ الواو فتوكل وتوكل 217
 بإسكاف التاء، وفتح الباء يْتَبعهم يتَِّبعهم 224

 
 ( سورة النمل 27 ) 

 
 بفتح ياء اإلضافة إنَي ءانست ءانست ~إني 7
 بكسر الباء دوف تنوين بشهابِ  بشهابٍ  7
 بفتح ياء اإلضافة أوزعنَي َأف أف  ~أوزعني 19
 بإسكاف ياء اإلضافة ماليْ  ماليَ  20
 بضم الكاؼ فمُكث فمَكث 22
 بالياء فيهما بدؿ التاء  يخفوف ؛ يعلنوف تخفوف ؛ تعلنوف 25
 بكسر الهاء وصلتها، مع المد المنفصل   ےفألقوِ  فألقوْ  28
 بفتح ياء اإلضافة إنَي ألقي ألقي ~إني 29
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےأتمدونن أتمدوننِ  36

زائدة مفتوحة، وإذا وقف يصلها بياء  ےَ نءاتاِِ ے َءاتاف 36
 عليها يقف على النوف بدوف ياء

 وصاًل: إثبات األلف مع المد المشبع أنآ ءاتيك أنا ءاتيك 39
 وصاًل: إثبات األلف مع المد المشبع أنآ ءاتيك أنا ءاتيك 40
 بفتح ياء اإلضافة ليبلونَي ءآشكر ءأشكر ~ليبلوني 40
 ـبضم الميم وفتح الال ُمهَلك َمهِلك 49
 بكسر الهمزة إنا و~مكرىمُ  مكرىْم أنا 51
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 بالتاء بدؿ الياء تشركوف يشركوف 59
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 62
 بالنوف بدؿ الباء، وبضم الشين نُشراً  بْشراً  63
 باإلخبار إذا َأِءذا 67
 بكسر الهمزة إف و~تكلمهمُ  تكلمهْم أف 82
 م التاء وألف قبلهابض وكٌل َءاُتوه وكٌل أََتوه 87
 بكسر السين تحِسبها تحَسبها 88
 دوف تنوين بكسر العين فزعِ  فزعٍ  89

 
 

 ( سورة القصص 28 )
 

 بفتح ياء اإلضافة ربَي أف أف ~ربي 22

27 
 ~أريد ؛ ستجدني ~إني

 بفتح ياء اإلضافة إنَي أريد ؛ ستجدنَي إف إف

 ~ءانست ؛ لعلي ~إني 29
 ءاتيكم

 بفتح ياء اإلضافة َي ءاتيكمإنَي ءانست ؛ لعل

 بكسر الجيم ِجذوة َجذوة 29
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أنا أنا ~إني 30
 بفتح الهاء الرَىب الرْىب 32
  بإسكاف ياء اإلضافة معْي  معيَ  34

 رداً  رْدءاً  34
بنقل حركة الهمزة للساكن قبلها ) وىو 
اللفظ الوحيد الذي نقل فيو اإلماـ ورش 

 في كلمة (
 ، وال تخفى القلقلةبإسكاف القاؼ يصدْقني يصدقُني 34
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 34
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےيكذبوف يكذبوفِ  34
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 بفتح ياء اإلضافة ربَي أعلم أعلم ~ربي 37
 بفتح ياء اإلضافة لعلَي أطلع أطلع ~لعلي 38
 الجيم بفتح الياء وكسر يَرِجعوف يُرَجعوف 39

بفتح السين وزيادة ألف بعدىا، وكسر  َساِحَراف ِسْحَراف 48
 وترقيق الراء، السين

 بالتاء بدؿ الياءِىِ ـجبِِـت يجبى   57
 بفتح ياء اإلضافة عندَي أولم أولم ~عندي 78
 بضم الخاء وكسر السين َلُخِسف َلَخَسف 82
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أعلم أعلم ~ربي 85

 
 
 

  سورة العنكبوت(  29 )
 

 بإدغاـ الذاؿ في التاء اتخذتُّم اتخْذُتم  25
 ، واإلقالب جليبتنوين الفتح مودةً  مودةَ  25
 بفتح النوف بيَنكم بيِنكم 25
 بفتح ياء اإلضافة ربَي إنو إنو ~ربي 26
 بالهمز مع إشباع المتصل النبوءة النبوُّة 27
 باإلشماـ س يء سيء 33

، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصاًل: بتنوين  َوثَُموداً وقد َوثَُموَدْا وقد 38
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 

 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 42
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 ( سورة الروم 30) 
 

 بضم التاء عاقبةُ  عاقبةَ  10
 بفتح الالـ التي قبل الميم للعاَلمين للعاِلمين 22
 ، وبإسكاف الواو بتاء مضمومة بدؿ الياء لُتربْوا لَيربَوا 39
 بحذؼ األلفين أَثَر ءاثار 50
 بضم الضاد ُضعف )معاً( ؛ ُضعفاً  َضعف )معاً( ؛ َضعفاً  54
 بالتاء بدؿ الياء تنفع ينفع 57
 الداؿ في الضاد بإدغاـ ولقد ضَّربنا ولقْد َضربنا 58

 
 ( سورة لقمان 31 )

 
 بضم الذاؿ ويتخُذىا ويتخَذىا 6
 الواو همز ب ىزؤاً  ىزواً  6
 الذاؿ بإسكاف أْذنيو أُذنيو 7
 بكسر الياء ػػبنيّْ يػػ   ػػبنيَّ يػػ   13
 بكسر الياء ػػبنيّْ يػػ   ػػبنيَّ يػػ   16
 بضم الالـ مثقاؿُ  مثقاؿَ  16
 بكسر الياء ػػبنيّْ يػػ   ػػبنيَّ يػػ   17

 تصاِعر تصعّْر 18
بزيادة ألف بعد الصاد، وكسر وتخفيف 

 العين
 بضم الياء وكسر الزاي نكُيحزِ  َيحُزنك 23
 بالتاء بدؿ الياء تدعوف يدعوف 30

 
 

 ( سورة السجدة 32 )
 

 باإلخبار إنا َأِءنا 10
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 ( سورة األحزاب 33 )
 

 بالهمز، مع المد الواجب النبيءُ  النبيُّ  1

) راجع  بعد الهمزةالتي بحذؼ الياء  الالءِ  يػػ  الػػػػ  ػ 4
 األصوؿ (

بفتح التاء وتشديد الظاء وحذؼ األلف  روفَتظَّهَّ  ُتظَاِىُروف 4
 بعد الظاء، وفتح الهاء مع التشديد

 ، مع المد الواجببالهمز النبيءُ  النبيُّ  6
 مع المد الواجب، بالهمز النبيئين النبيّْين 7
 مطلقاً  إثبات األلف الظنونا الظنونا 10
 بفتح الميم َمقاـ ُمقاـ 13
 المد الواجب معبالهمز،  النبيءَ  النبيَّ  13
 بحذؼ األلف التي بعد الهمزة ألَتوىا آلتوىا 14
 بكسر السين يحِسبوف يحَسبوف 20
 بكسر الهمزة ِإسوة  ُأسوة  21
 مع المد الواجببالهمز،  النبيءُ  النبيُّ  28
 مع المد الواجببالهمز،  النبيءِ  النبيّْ  30
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 بالهمز، مع المد المتصل النبيءِ  النبيّْ  32
 بالتاء بدؿ الياء تكوف يكوف 36
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل  فقْد َضل 36
 بالهمز، مع المد المتصل النبيءِ  النبيّْ  38
 بكسر التاء وخاتِم وخاَتم 40
 ، مع المد الواجب المتصلبالهمز النبيئين النبيّْين 40
 بالهمز، مع المد المتصل النبيءُ  النبيُّ  45
 بالهمز، مع المد المتصل النبيُء )معاً( ؛ للنبيء عاً( ؛ للنبيالنبيُّ )م 50
 بالهمز، مع المد المتصل النبيء )معاً( النبي )معاً( 53
 بالهمز، مع المد المتصل النبيء  النبي  56
 بالهمز، مع المد المتصل النبيء  النبي  59
 بإثبات األلف مطلقاً  الرسوال الرسوال 66
 بإثبات األلف مطلقاً  السبيال السبيال 67
 بالثاء بدؿ الباء كثيراً  كبيراً  68

 
 ( سورة سبأ 34 )

 
 بضم الميم عالمُ  عالمِ  3
 بتنوين الكسر للميم رجٍز اَليمٍ  رجٍز أَليمٌ  5
 بإسكاف السين كْسفاً  كَسفاً  9
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےكالجواب كالجوابِ  13
 ين وألف بعدىا وكسر الكاؼبفتح الس مَساكِػنهم مْسَكػِنهم 15
 بإسكاف الكاؼ ذواتُي اْكل ذواتْي ُأُكل 16
 بالياء بدؿ النوف وبإبداؿ الياء ألفاً ِىِ جازِِـي نجازي 17
 بضم الراء الكفورُ  الكفورَ  17
 بتخفيف الداؿ صَدؽ صدَّؽ 20
 بالنوف بدؿ الياء فيهما نحشرىم ؛ نقوؿ يحشرىم ؛ يقوؿ 40
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 ت ياء زائدة وصالً بإثبا ےنكير نكير 45
 بفتح ياء اإلضافة ربَي إنو إنو ~ربي 50

 
 ( سورة فاطر 35 )

 
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أخذتُّ  أخْذُت  26
 ياء زائدة وصالً  بإثبات  ےنكير نكيرِ  26
 بالجمع، أي بإثبات ألف بعد النوف بيناتٍ  بينتٍ  40

 
 
 

 ( سورة يس 36 )
 

 بإدغاـ النوف في الواو يس والقرءاف يس والقرءاف 2 - 1
 بضم الالـ تنزيلُ  تنزيلَ  5
 بضم السين ُسداً )معاً( َسداً )معاً( 9
 بإثبات ياء زائدة مفتوحة وصالً  ے َينقذوف ينقذوفِ  23
 بفتح ياء اإلضافة إنَي إذاً  إذاً  ~إني 24
 بفتح ياء اإلضافة إنَي ءامنت ءامنت ~إني 25
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 بتخفيف الميم َلَما َلمَّا 32
 بكسر الياء مع تشديدىا الميّْتة المْيتة 33
 الراء بضم والقمرُ  والقمرَ  39
 مع كسر التاء والهاء بألف بعد الياء ذرياتِِهم مذريتَػهُ  41
 الخاء بفتح يَخصموف يِخصموف 49
 بدوف سكت ىذا مرقدنا ىذاس مرقدنا 52
 الغين بإسكاف شْغل شُغل 55

 نَػْنُكسو نُػَنكّْسو 68
نوف األولى وإسكاف الثانية، وضم ال بفتح

 ، واإلخفاء جليالكاؼ دوف تشديد
 بالتاء بدؿ الياء تعقلوف يعقلوف 68
 بالتاء بدؿ الياء، ورقق الراء وصالً  لتنِذرَ  لينِذرَ  70
 الياء وكسر الزاي بضم ُيحزِنك َيحُزنك 76

 
  ( سورة الصافات 37 )

 
 دوف تنوينبكسر التاء  بزينةِ  بزينٍة  6
 السين وتخفيف الميم بإسكاف يْسَمعوف يسَّمَّعوف 8
 باإلخبار إنا َأِءنا 16
 باإلخبار إنا َأِءنا 53
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےلتردين لتردينِ  56
 أدغم الداؿ في الضاد ولقد ضَّل ولقْد َضل 71
 بكسر الياء يا بنيّْ  يا بنيَّ  102

102 
 ~أرى؛ أني ~إني

 إف ~أذبحك؛ ستجدني
َي أرى؛ أنَي أذبحك؛ إن

 ياء اإلضافة بفتح ستجدنَي إف

 ، مع المد المتصلبالهمز نبيئاً  نبيَّاً  112
 الهاء والباءين بضم اهللُ ربُّكم وربُّ  اهللَ ربَّكم وربَّ  126
 الهمزة وبعدىا ىمزة وكسر الالـ بفتح ءاؿِ  ِإؿ 130
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 155
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 ( سورة ص 38 )
 

الالـ وبدوف ىمزة بعدىا، ونصب  بفتح لَػػيػػكةَ  لْػػئَػػيكةِ  13
 التاء

 ياء اإلضافة بإسكاف ولْي  وليَ  23
 بإدغاـ الداؿ في الظاء لقد ظَّلمك لقْد ظَلمك 24
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أحببت أحببت ~إني 32
 ياء اإلضافة بفتح بعدَي إنك إنك ~بعدي 35
 التاء دوف تنوينبكسر  بخالصةِ  بخالصٍة  46
 بتخفيف السين وغَساؽ وغسَّاؽ 57
 السين  بضم ُسخرياً اَـ ِسخرياً أـَ 63
 ياء اإلضافة بإسكاف ليْ  لَي  69
 ياء اإلضافة بفتح لعنتَي ِالى إلى ~لعنتي 78
 القاؼ مع التشديد بفتح فالحقَّ  فالحقُّ  84

 
 

 ( سورة الزمر 39 )
 

 بتخفيف الميم أَمن أمَّن 9
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أمرت أمرت ~إني 11
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 13
 بإدغاـ الداؿ في الضاد ولقد ضَّربنا ولقْد َضربنا 27
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 تامرونيَ  تْأمرونّْيْ  64
بتخفيف النوف، وفتح ياء اإلضافة 

 الهمزة ألفاً  بإبداؿوصاًل، و 
 لمد المتصل، مع ابالهمز النبيئين النبيّْين 69
 بتشديد التاء  فتّْحَت اَبوابها فِتحْت أَبوابها 71
 بتشديد التاء  فتّْحَت اَبوابها فِتحْت أَبوابها 73

 

 ( سورة غافر 40 )
 الذاؿ في التاء بإدغاـ فأخذتُّهم فأخْذتُهم 5
 قرأ بالجمع كلمات كلمت 6
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالتالؽ التالؽِ  15
 بالتاء بدؿ الياء عوفتد يدعوف 20
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 26
 بواو مفتوحة بدؿ )أو( َوَأف َأْو َأف 26
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 30
 ياء اإلضافة بفتح إنَي أخاؼ أخاؼ ~إني 32
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالتناد التنادِ  32
 ياء اإلضافة حبفت لعلَي أبلغ أبلغ ~لعلي 36
 بضم العين فأطلعُ  فأطلعَ  37
 الصاد بفتح وَصد وُصد 37
 ياء اإلضافة بفتح لَي أدعوكم أدعوكم ~لي 41
 وصاًل: بإثبات األلف مع المد المشبع وأنآ أدعوكم وأنا أدعوكم 42
 ياء اإلضافة بفتح أمرَي ِإلى إلى ~أمري 44
 اءً التاء األولى ي بإبداؿ يتذكروف تتذكروف 58

 

  ( سورة فصمت41)
 الحاء بإسكاف نْحسات نِحسات 16
 بنوف مفتوحة بدؿ الياء، وفتح الشين َنحُشر ُيحَشر 19
 الهمزة بفتح أعداءَ  أعداءُ  19
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 بفتح ياء اإلضافة ربَي إف إف ~ربي 50

 
 ( سورة الشورى   42 )

 
 بالياء بدؿ التاء يكاد تكاد 5
 تاءبالياء بدؿ ال يفعلوف تفعلوف 25
 بحذؼ الفاء بما فبما 30
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالجوار الجوارِ  32
 بالجمع، أي بفتح الياء وزيادة ألف  الرياح الريح 33
 بضم الميم ويعلمُ  ويعلمَ  35
 بضم الالـ يرسلُ  يرسلَ  51
 بإسكاف الياء فيوحْي  فيوحيَ  51

 
 ( سورة الزخرف 43 )

 
 الهمزة في )أف( بكسر صفحاً ِاف صفحاً َأف 5
 بالهمز، مع المد المتصل نبيءٍ  نبي   6
 بالهمز في لفظ مع المد المتصل  نبيءٍ  نبي   7

 ِمَهاداً  َمْهداً  10
بكسر الميم، وفتح الهاء وزيادة ألف 

 بعدىا 
 فتح الياء وأسكن النوف وخفف الشين يَػْنَشأ يُػَنشَّأ 18

 ِعْندَ  عَبادُ  19
حذؼ األلف، بنوف ساكنة وفتح الداؿ و 
 واإلخفاء جلي

بزيادة ىمزة وسكوف الشين، مع تسهيل  ْشهدوا•أَ  َأَشِهدوا 19
 الهمزة الثانية

  بضم القاؼ وسكوف الالـ دوف ألف ُقَل َاولو قاَؿ َأولو 24
 بتخفيف الميم َلَما َلمَّا 35
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 بكسر السين ويحِسبوف ويحَسبوف 37
 بالمثنى أي بزيادة ألف جاءانا جاءنا 38
 بفتح ياء اإلضافة تحتَى َأفال أفال ~تحتي 51
 بفتح السين وزيادة ألف بعدىا َأَساِورَةٌ  َأْسوِرَةٌ  53
 بضم الصاد يُصدوف يِصدوف 57
 بإثبات ياء زائدة وصاًل ووقفاً  ےػػعباديػػ   ػػعباِد يػػ   68
 بكسر السين يحِسبوف يحَسبوف 80
 لف مع المد المشبعوصاًل: بإثبات األ فأنآ أوؿ فأنا أوؿ 81

 يارب ووقيَلوُ  يارب ےوقيِلوِ  88
بفتح الالـ وضم الهاء مع صلتها بواو 

 لفظية بالقصر
 بالتاء بدؿ الياء تعلموف يعلموف 89

 
 ( سورة الدخان44)

 
 بضم الباء ربُّ  ربّْ  7
 بفتح ياء اإلضافة إنَي ءاتيكم  ءاتيكم ~إني 19
 ة وصالً بإثبات ياء زائد ےترجموف ترجموفِ  20
 بفتح ياء اإلضافة لَي  ليْ  21
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےفاعتزلوف فاعتزلوفِ  21
 بهمزة وصل بدؿ ىمزة القطع فٱسر فَأسر 23
 بالتاء بدؿ الياء تغلي يغلي 45
 بضم التاء فاعُتلوه فاعِتلوه 47
 بضم الميم ُمَقاـ َمَقاـ 51
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  ( سورة الجاثية 45 ) 
 

 بهمز الواو  ؤاً ىز  ىزواً  9
 بتنوين الكسر للميم في )أليم( رجٍز اَليمٍ  رجٍز أَليمٌ  11
 بالهمز مع إشباع المتصل والنبوءة والنبوُّة 16
 بتنوين الضم بدؿ الفتح سواءٌ  سواءً  21
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف  تذَكروف 23
 بإدغاـ الذاؿ في التاء  اتخذتُّم اتخْذتُم 35
 همز الواوب ىزؤاً  ىزواً  35

 

 



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء السادس والعشرين                                   الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 615      

 

 

 ( سورة األحقاف 46 )
 

 ق الراء وصالً يرقبتبالتاء بدؿ الياء، و  لتنِذرَ  لينِذرَ  12

 ُحْسناً  إْحَساناً  15
بحذؼ الهمزة واأللف، وضم الحاء 

 وإسكاف السين
 بفتح الكاؼ َكرىاً )معاً( ُكرىاً )معاً( 15
 بفتح ياء اإلضافة أوزعنَي أف أف ~أوزعني 15
 بياء مضمومة يُتقبل ؛ ويُتجاوز ونَتجاوزنَتقبل ؛  16
 بضم النوف أحسنُ  أحسنَ  16
 بفتح ياء اإلضافة أتعداننَي أف أف ~أتعدانني 17
 بالنوف بدؿ الياء  أعمالهم و~ولنوفيهمُ  وليوفيهْم أعمالهم 19
 بفتح ياء اإلضافة إنَي َأخاؼ أخاؼ ~إني 21
 إلضافةبفتح ياء ا اكمَأرِِولكنَي  أراكم ~ولكني 23
 بتاء مفتوح بدؿ الياءِىِ َترِِ يُرى   25
 بفتح النوف مساكَنهم مساكُنهم 25

 
  ( سورة محمد 47 ) 

 

بفتح القاؼ وزيادة ألف بعدىا، وفتح  قَاتَلوا قُِتلوا 4
 التاء

 بكسر السين عِسيتم عَسيتم 22
 بهمزة مفتوحة بدؿ المكسورة  َأسرارىم ِإسرارىم 26

 ؛ ىآنتم ا نتمه ػأنتمػػ  ػىػ 38
بحذؼ األلف بعد الهاء، ولو في الهمزة 
وجهاف: تسهيل الهمزة، أو إبدالها ألف 

 مع اإلشباع
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  ( سورة الفتح 48 )
 

 بكسر الهاء، وترقيق الـ لفظ الجاللة عليِو اهلل عليُو اهلل 10
 بالنوف بدؿ الياء، وبإبداؿ الهمزة واواً   فسنوتيو فسيْؤتيو 10
 بالنوف بدؿ  الياء ندخلو ؛ نعذبو عذبو يدخلو ؛ ي 17

 
 

 ( سورة الحجرات 49 )
 

 بالهمز، مع المد المتصل النبيءِ  النبيّْ  2
 بكسر الياء مع التشديد ميّْتاً  مْيتاً  12

 
 

 ( سورة ق 50 )
 

 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےوعيد وعيدِ  14
 بالياء بدؿ النوف يقوؿ نقوؿ 30
 الهمزة بكسر وِإدبار وَأدبار 40
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالمناد المنادِ  41
 بتشديد الشين تشَّقق تَشقق 44
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےوعيد وعيدِ  45

 
 ( سورة الذاريات 51 )

 

 في ىذا الجزءال خالف فييا 
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 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 49

 
 ( سورة الطور 52 )

 
 والهاء بزيادة ألف بعد الياء، وكسر التاء مهِ ػبهم ذرياتِ  مهُ ػبهم ذريتَ  21
 بفتح الهمزة أَنو ِإنو 28
 بالصاد الخالصة فقط، ورقق الراء المصيِطُروفْيطُرونمصْ ـال 37
 بفتح الياء َيصعقوف ُيصعقوف 45

 
 

 ( سورة النجم 53 )
 

 اُلولِـىِ عاداً  عاداً اأْلُولى   50

ـ دغم التنوين من كلمة ) عاداً ( في الالأ
من كلمة ) األولى (، ولو في البدؿ حاؿ 
الوصل القصر والتوسط واإلشباع، أما 
إذا ابتدأ بها فلو االبتداء بهمزة مفتوحة 

) أَُلوَلى (، أو االبتداء  ثالثة البدؿ،مع 
بالالـ وبعدىا واو ساكنة مدية مع القصر 
) ُلولى ( وال يجوز ىنا في البدؿ إال 

 واحداً في ، وال يخفى التقليل قوالً القصر
 ) األولى (

وصاًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛  َوثَُموداً فما َوثَُموَدْا فما 51
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 
 ( سورة القمر54)

 
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالداع الداعِ  6
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 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےالداع الداعِ  8
  بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  16
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  18
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  21
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  30
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  37
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےونذر ونذرِ  39

 
 ( سورة الرحمن 55 )

 
 ح الراءبضم الياء وفت ُيخَرج َيخُرج 22

 
 

 ( سورة الواقعة 56 )
 

 بفتح الزاي ينَزفوف ينزِفوف 19
 باإلخبار  إنا َأِءنا 47
 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 62

 
 ( سورة الحديد 57 )

 
 بضم الفاء فيضاعُفو فيضاعَفو 11
 قرأ بحذؼ )ىو( اهللَ الغنيُّ  اهلَل ىو الغنيُّ  24
 المد المتصلبالهمز مع  النبوءة النبوُّة 26
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 لة( سورة المجاد   58 )
 

 َيظَّهَّروف يُظَاِىروف 2
بفتح الياء وتشديد الظاء مع حذؼ 
 األلف بعدىا، وفتح الهاء مع تشديدىا

 الالء يػػ  الػػػػ  ػ 2
) راجع  بعد الهمزةالتي بحذؼ الياء 

 األصوؿ (

 َيظَّهَّروف يُظَاِىروف 3
بفتح الياء وتشديد الظاء مع حذؼ 

 لف بعدىا، وفتح الهاء مع تشديدىااأل
 بضم الياء وكسر الزاي لُيحِزف لَيحُزف 10
 ()باإلفراد، بحذؼ األلف وسكوف الجيم المجلس المجالس 11
 بكسر السين يحِسبوف يحَسبوف 18
 بفتح ياء اإلضافة ورسلَى إف إف ~ورسلى 21

 
 ( سورة الحشر 59 )

 
 بكسر السين تحِسبهم تحَسبهم 14
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أخاؼ أخاؼ ~يإن 16

 الممتحنة( سورة  60 )
 

 وصاًل: بإثبات األلف مع المد المشبع وأنآ أعلم وأنا أعلم 1
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فقد ضَّل فقْد َضل 1
 بضم الياء وفتح الصاد يُفَصل يَفِصل 3
 بكسر الهمزة ِإسوة ُأسوة 4
 بكسر الهمزة ِإسوة ُأسوة 6
 بالهمز، مع المد المتصل النبيُء  نبيُّ ال 12
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  ( سورة الصف 61 )
 

 بفتح ياء اإلضافة بعدَي اسمو اسمو ~بعدي 6

 ومتمّّ نورَهُ  ےمتمُّ نورِهِ  8
، قرأ الميم بتنوين الضم، وفتح الراء
وضم الهاء، والصلة بواو لفظية، 

 واإلدغاـ جلي

14 
أنصاَر اهلل ) أي 
 هللأنصاراً  الموضع األوؿ (

بتنوين الفتح لراء )أنصار(، وخفض لفظ 
 واإلدغاـ جلي، الجاللة بالـ الجر

 بفتح ياء اإلضافة أنصارَي إلى إلى ~أنصاري 14
 
 

 ( سورة الجمعة 62 )
 ال خالف فييا في الكممات الفرشية

 
 

 ( سورة المنافقون 63 )
 

 بكسر السين يحِسبوف يحَسبوف 4
 األولى بتخفيف الواو لَوْوا لوَّْوا 5

 
 

  ( سورة التغابن 64 ) 
 

 بالنوف بدؿ الياء فيهما نكفر ؛ وندخلو يكفر ؛ ويدخلو 9
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 ( سورة الطالق 65 )
 

 بالهمز، مع المد المتصل النبيءُ  النبيُّ  1
 بإدغاـ الداؿ في الظاء فقد ظَّلم فقْد ظَلم 1

الراء، وال بتنوين الضم للغين، وبفتح  وبالٌغ اَمَره ےبالُغ َأمرِه 3
 يخفى صلة ىاء الكناية بواو لفظية وصالً 

 والالء )معاً( )معاً( يػػ  الػػػػ  ػو  4
)راجع  بعد الهمزةالتي بحذؼ الياء 

 األصوؿ(
 بضم الكاؼ نُكراً  نْكراً  8
 بفتح الياء مبيَّنات مبيّْنات 11
 بالنوف بدؿ الياء ندخلو يدخلو 11

 
 ( سورة التحريم 66 )

 
 بالهمز، مع المد المتصل النبيُء  النبيُّ  1
 بالهمز، مع المد المتصل  النبيءُ  النبيُّ  3
 بتشديد الظاء تظَّاىرا تظَاىرا 4
 بفتح الباء وتشديد الداؿ يَبدّْلو يْبِدلو 5
 بالهمز، مع المد المتصل النبيءَ  النبيَّ  8
 بالهمز، مع المد المتصل النبيءُ  النبيُّ  9

 وِكَتابو وُكُتبو 12
باإلفراد، أي بكسر الكاؼ وفتح التاء 

 وزيادة ألف بعدىا 
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 ( سورة الممك 67 )
 

 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےنذير نذيرِ  17
 بإثبات ياء زائدة وصاًل، مع المد المشبع ےنكير نكيرِ  18
 بإشماـ السين يئتسْ  سيئت 27

 
 ( سورة القمم 68 )

 

 اإلظهاروجهاف: باإلدغاـ و  ف والقلم ف والقلم 1
لنا يْبِدلنا 32  بفتح الباء وتشديد الداؿ يَبدّْ
 بفتح الياء لَيزلقونك لُيزلقونك 51

 
  ( سورة الحاقة 69 )

 

 بإسكاف الذاؿ أْذُف  أُذٌف  12

وجهاف: األوؿ: بترؾ النقل وىو المقدـ،  كتابيْو ِإني ؛ كتابيِو ِاني كتابيْو ِإني  19
 الثاني: بالنقل

 َىلك ؛ ماليو ىَّلك سماليو ماليْو َىلك 28

وجهاف: األوؿ السكت وذلك يكوف 
(، 19بترؾ النقل في )كتابيو إني، آية 

والثاني: اإلدغاـ وذلك يكوف بالنقل في 
 )كتابيو إني(

 بتشديد الذاؿ تذَّكروف تذَكروف 42
 

 ( سورة المعارج 70 )
 

 بإبداؿ الهمزة ألفاً  ساؿ سَأؿ 1
 لميمبفتح ا يوَمئذٍ  يوِمئذٍ  11
 باإلفراد بشهادتهم بشهاداتهم 33
 بفتح النوف وإسكاف الصاد َنْصب ُنُصب 43
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 ( سورة نوح 71 )
 

 ، والبدؿ وقفاً جليبفتح ياء اإلضافة دعاءَي ِإال إال ~دعاءي 6
 بفتح ياء اإلضافة إنَي أعلنت أعلنت ~إني 9
 بضم الداؿ ُوداً  َوداً  23
  ةبإسكاف ياء اإلضاف بيتْي  بيتيَ  28

 
  ( سورة الجن 72 )

 
 بكسر الهمزة وإنو تعالى وأنو تعالى 3
 بكسر الهمزة وإنو كاف وأنو كاف 4
 بكسر الهمزة وإنا ظننا وأنا ظننا 5
 بكسر الهمزة وإنو كاف وأنو كاف 6
 بكسر الهمزة وإنهم ظنوا وأنهم ظنوا 7
 بكسر الهمزة وإنا لمسنا وأنا لمسنا 8
 بكسر الهمزة اوإنا كنَّ  وأنا كنَّا 9
 بكسر الهمزة وإنا ال ندري وأنا ال ندري 10
 بكسر الهمزة وإنا ِمنَّا وأنا ِمنَّا 11
 بكسر الهمزة وإنا ظننا وأنا ظننا 12
 بكسر الهمزة وإنا لمَّا وأنا لمَّا 13
 بكسر الهمزة وإنا منا وأنا منا 14
 بالنوف بدؿ الياء نسلكو يسلكو 17
 بكسر الهمزة لما وإنو وأنو لما 19
 بفتح القاؼ وزيادة ألف بعدىا قَاؿَ  ُقْل  20
 بفتح ياء اإلضافة ربَي أمداً  أمداً  ~ربي 25

 
 
 



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء التاسع والعشرين                                   الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 624      

 

 

 ( سورة المزمل 73 )
 

 والهاءين الثانية بكسر الفاء والثاء ےوثلِثوِ  ےونصِفوِ  ووثلَثوُ  وونصَفوُ  20
 

 ( سورة المدثر 74 )
 

 بكسر الراء والرّْجزَ  والرُّجزَ  5
 بفتح الفاء مستنَفرة مستنِفرة 50
 بالتاء بدؿ الياء تذكروف يذكروف 56

 
  ( سورة القيامة 75 ) 

 
 بكسر السين أيحِسب أيحَسب 3
 بفتح الراء بَرؽ بِرؽ 7
 بدوف سكت، وال يخفى اإلدغاـ من رَّاؽ رَاؽ سمن 27
 بكسر السين أيحِسب أيحَسب 36
 والتقليل قواًل واحداً  بالتاء بدؿ الياء،ِىِ ـمنِِـت يمنى   37

 
نسان 76 )  ( سورة اإل

 

 واإلدغاـ ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح،  ػػػِسالً َسلَػػػ   ػػػِسالْ َسلَػػػ   4
 جلي فيما بعدىا

 قَػَوارِيراً كانت  قَػَوارِيراْ كانت  15
ترقيق بو  ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح، 

 خفاء عند القاؼ التي بعدىاواإل؛ الراء
 ليج

 منقَػَوارِيراً  منقَػَوارِيرْا  16
ترقيق بو  ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح، 

 جلي فيما بعدىا واإلدغاـ؛ الراء
 بإسكاف الياء وكسر الهاء عالْيِهم عاليَػُهم 21
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 ( سورة المرسالت 77 )
 

 بضم الذاؿ نُذراً  نْذراً  6
 الناقصو اإلدغاـ الكامل  :وجهاف نخلقكم نخلقكم 20
 بتشديد الداؿ فقدَّرنا فقَدرنا 23
 بزيادة ألف بعد الالـ جماالت جمالت 33
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 ( سورة النبأ 78 )
 

 التاء بتشديد وفتّْحت وفِتحت 19
 السين بتخفيف وغَساقاً  وغسَّاقاً  25
 الباء والنوف بضم ربُّ ؛ الرحمنُ  ربّْ ؛ الرحمنِ  37

 
 ( سورة النازعات 79 )

 
 رباإلخبا ِإذا َأِءذا 11
 قرأ بغير تنوينِىطوِِ طوًى  16
 الزاي  بتشديدِىِ تزَّكِِ تزَكى   18

 
  ( سورة عبس 80 )

 
 العين بضم فتنفُعو فتنفَعو 4
 الصاد بتشديدِتصَّدَّىِِ  تَصدَّى   6
 الهمزة بكسر ناإِ  ناأَ  25

 
 ( سورة التكوير 81 )

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
 

نفطار 82 )  ( سورة اال
 

 الداؿ بتشديد فعدَّلك عَدلكف 7
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 ( سورة المطففين 83 )
 

 بدوف سكت، وال يخفى اإلدغاـ بل رَّاف رَاف سبل 14
 بزيادة ألف بعد الفاء فاكهين فكهين 31

 
 ( سورة االنشقاق 84 ) 

 
 الياء وفتح الصاد وتشديد الالـ  بضمِىِ ِـِوُيَصلَّ وَيْصَلى   12

 
 ( سورة البروج 85 )

 
 بتنوين الضم بدؿ الكسر محفوظٌ   محفوظٍ  22

 
  ( سورة الطارق 86 )

 
 الميم بتخفيف َلَما َلمَّا 4

 
  ( سورة األعمى 87 )

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
 

  ( سورة الغاشية 88 )
 

 التاء بضم ُتسمع َتسمع 11
 بتنوين الضم الغيةٌ  الغيًة  11

 
 
 



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء الثالثين                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية ورش عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 628      

 

 

  ( سورة الفجر 89 )
 

 ت ياء زائدة وصالً بإثبا ےيسر يسرِ  4
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےبالواد بالوادِ  9
 بفتح ياء اإلضافة ےربَي َأكرمن أكرمنِ  ~ربي 15
 بإثبات ياء زائدة وصالً  ےأكرمن أكرمنِ  15
 ياء اإلضافة بفتح ےربَي َأىانن أىاننِ  ~ربي 16
 ياء زائدة وصالً  بإثبات ےأىانن أىاننِ  16
 الحاء وحذؼ األلف بضم تُحضوف تَحآضوف 18

 
  ( سورة البمد 90 )

 
 السين بكسر أيحِسب أيحَسب 5
 السين بكسر أيحِسب أيحَسب 7

 
 ( سورة الشمس 91 )

 
 بالفاء بدؿ الواوِفَل وال 15

 
 ( سورة الميل 92 )

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
 

  ( سورة الضحى 93 )
 ال خالف فييا في الكممات الفرشية

 
  ( سورة الشرح 94 ) 

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
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  ( سورة التين 95 )
 ال خالف فييا في الكممات الفرشية

 
 ( سورة العمق 96 ) 

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
 

 ( سورة القدر 97 )
 ال خالف فييا في الكممات الفرشية

 
  ( سورة البينة 98 ) 

 

، ىمزة مفتوحة كنة مدية بعدىابياء سا  ةػئَ ػالبري ةػالبريّْ  6
 فتمد الياء على المتصل

، ىمزة مفتوحة بياء ساكنة مدية بعدىا ةػئَ ػالبري ةػالبريّْ  7
 فتمد الياء على المتصل

 
  ( سورة الزلزلة 99 ) 

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية

 
  ( سورة العاديات 100 )

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية

 
  القارعة ( سورة 101 )

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
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  ( سورة التكاثر 102 )
 ال خالف فييا في الكممات الفرشية

 
 ( سورة العصر 103 ) 

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
 

  ( سورة اليمزة 104 )
 

 السين بكسر يحِسب يحَسب 3
 

  ( سورة الفيل 105 )
 ال خالف فييا في الكممات الفرشية

 
  ( سورة قريش 106 )

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
 

  ( سورة الماعون 107 )
 ال خالف فييا في الكممات الفرشية

 
  ( سورة الكوثر 108 )

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
 

 ( سورة الكافرون 109 )
 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
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 ( سورة النصر 110) 
 ت الفرشيةال خالف فييا في الكمما

 
 ( سورة المسد 111) 

 
 التاء بضم حمالُة  حمالَة  4

 
 

خالص 112 )  ( سورة اإل 
 

 الواو بهمز كفؤاً  كفواً  4
 

 ( سورة الفمق 113 )
 ال خالف فييا في الكممات الفرشية

 
  ( سورة الناس 114 )

 ال خالف فييا في الكممات الفرشية
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 قائمة املصادر واملراجع
 المجيد عبد/ تحقيؽ. السبع القراءات في اإلقناع(.  ىػ1413)  عمي الباذش، أحمد ابف (1

 .القري أـ جامعة: مكة. امشقط

 القراءات في النشر طيبة شرح ىػ (.1421)  -الناظـ ابف-محمد  ابف الجزري، أحمد (2
 .العممية الكتب دار: . بيروت2ميرة. ط . تحقيؽ/ أنسالعشر

 . تحقيؽ/ أحمدالعشر القراءات في التيسير تحبيرىػ (. 1421ابف الجزري، محمد محمد )  (3
 الفرقاف. دار القضاة. عماف: مفمح محمد

بيروت: دار الكتب . القراء طبقات في النياية غايةىػ (. 1427ابف الجزري، محمد محمد )  (4
 العممية.

 محمد . تحقيؽ/ عميالعشر القراءات في النشرىػ (. 1427ابف الجزري، محمد محمد )  (5
 الكبرى. التجارية الضباع. القاىرة: المطبعة

 المكية . مكة: المكتبة4. طالكريم القرآن قراءة أحكامـ (. 1999)  خميؿ الحصري، محمود (6
 اإلسالمية. البشا ر دار -

 العاؿ . تحقيؽ/ عبدالسبع القراءات في الحجةىػ (. 1411)  خالويو، الحسيف أحمد ابف (7
. ط سالـ  الشروؽ. . بيروت: دار4مكـر

 الكتاب . بيروت: دارالسبع القراءات في التيسيرىػ (. 1414)  عثماف عمرو الداني، أبو (8
 العربي.

 . تحقيؽ/المشيورة السبع القراءات في البيان جامعىػ (. 1426عمرو عثماف )  الداني، أبو (9
 .العممية الكتب دار: الجزا ري. بيروت صدوؽ محمد

. األمصار أىل مصاحف مرسوم معرفة في المقنعىػ (. 1431)  عثماف عمرو الداني، أبو (11
 التدمرية. ارد :الرياض الحميد. حسف بنت نورة /تحقيؽ

. وجل عز اهلل كتاب في واالبتدا الوقف في المكتفى ىػ (.1417)  عثماف عمرو الداني، أبو (11
 .الرسالة مؤسسة: . بيروت2المرعشمي. ط الرحمف عبد يوسؼ تحقيؽ/

تحقيؽ/  .عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحافىػ (. 1417الدمياطي، أحمد البنا )  (12
 ا زىرية. الكميات مكتبة - الكتب عالـلقاىرة: اإسماعيؿ.  محمد شعباف

 . تحقيؽ/واألعصار الطبقات عمى الكبار القراء معرفةىػ (. 1418أحمد )  الذىبي، محمد (13
 .العممية الكتب دار: عباس. بيروت صالح و ا رناؤوط شعيب و معروؼ بشار

 نشر والتوزي .. الرياض: مكتبة المعارؼ لمالتطبيق الصرفيـ (. 1999الراجحي، عبده )  (14
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ا ف اني.  . تحقيؽ/ سعيدالقراءات حجةىػ (. 1418زنجمة )  بف الرحمف عبد زرعة، أبو (15
 الرسالة. . بيروت: مؤسسة5ط

إتحاف حممة القرآن في رواية عثمان الممقب ـ (.  2117السمنودي، محمد حسف )  (16
 . تحقيؽ/ عبد العظيـ عمراف. القاىرة، مكتبة أولد الشيخ لمتراث.بورش

 ووجو األماني حرز المسمى الشاطبية متنىػ (. 1431الرعيني )  فيره بف لشاطبي، القاسـا (17
. دمشؽ: دار 5الزغبي. ط تميـ محمد تحقيؽ/ .السبع القراءات في التياني

 ال وثاني لمدراسات اإلسالمية.

 محمود أحمد/ تحقيؽ. السبع القراءات في النفع غيث(.  ىػ1425)  محمد الصفاقسي، عمي (18
 .العممية الكتب دار: بيروت. فيافالح

محمد خمؼ . تحقيؽ/ القراءة أصول بيان في اإلضاءةىػ (. 1421الضباع، عمي محمد )  (19
 الحسيني. القاىرة: المكتبة ا زىرية لمتراث.

 .د.ـ: . ا ردف2ط. الثمر اليانع في رواية ورش عن نافع(.  ىػ1431)  توفيؽ ،ضمرة (21

 . تحقيؽ/ عادؿالسبع القراءات عمل في الحجةػ (. ى1428أبو عمي الفارسي، الحسف )  (21
المعصراوي. بيروت: دار الكتب  عيسى أحمد و عوض عمي و الموجود عبد

 العممية.

 المنتيي المقرئ وتذكار المبتدئ القارئ سراجىػ (. 1373عثماف )  بف القاصح، عمي ابف (22
: ىرةالضباع. القا . تحقيؽ/ عميالتياني ووجو األماني حرز منظومة شرح
 .الحمبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة ىػ (. 1429القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (23
. تحقيؽ/ صبري رجب ُكَريِّـ. القاىرة: دار السالـ من طريقي الشاطبية والدرة

 لمطباعة والنشر.

. نافع اإلمام لقراءة الجامع النظم شرح(.  ىػ1413)  عبد ال ني الفتاح عبد ،القاضي (24
 .لمتراث ا زىرية المكتبة: القاىرة

 القراءات في الشاطبية شرح في الوافيىػ (. 1421القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (25
 . جدة: السوادي لمتوزي .5ط .السبع

إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع (.  ىػ1424)  خميؿ محمد ،القباقبي (26
 .عمار دار: ا ردف. شكري خالد أحمد/ تحقيؽ. رعش

القاىرة:  .العشر القراءات توجيو في البشر طالئعىػ (. 1427الصادؽ. )  قمحاوي، محمد (27
 العقيدة. دار



 قائمة المصادر والمراجع                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 635      

 

 

ضيؼ.  . تحقيؽ/ شوقيالقراءات في السبعةىػ (. 1411موسى )  بف مجاىد، أحمد ابف (28
 المعارؼ. . القاىرة: دار2ط

 .د.ـ. اإلستبرق في رواية اإلمام ورش عن نافع(.  تد.)  نبياف محمد ،مصري (29

 وعمميا السبع القراءات وجوه الكشف عنىػ (. 1414محمد )  طالب، أبو أبي بف مكي (31
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.3. تحقيؽ/ محي الديف رمضاف. طوحججيا

ي  سب /تحقيؽ. المبسوط في القراءات العشر ـ (.1981)  أحمد، بف ِمْيراف النيسابورىا (31
 .مجم  الم ة العربية: دمشؽ. حمزة حاكيمي

. تحقيؽ/ البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترةىػ (. 1429النشار، عمر زيف الديف )  (32
 أحمد عيسى المعصراوي. قطر: وزارة ا وقاؼ والشؤوف الدينية.

 يؽ/ مجدي. تحقالعشر القراءات في النشر طيبة شرح ىػ (.1424محمد )  النَُّوْيري، محمد (33
. بيروت محمد  .العممية الكتب دار: باسمـو
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